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REZIME 

Analiza koja je pred vama sastavni je deo projekta „Osobe sa invaliditetom – građani 

reporteri u kriznim situacijama’’ koji sprovodi čačanski Centar za monitoring i aktivizam – 

CEMA u okviru programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji realizuju 

švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana 

za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ uz podršku Švajcarske 

agencije za razvoj i saradnju (SDC).  

 

 

 

 

 

 

Ovaj dokument je nastao iz potrebe, kako nas, pripadnika nevladinog sektora, tako i 

velikog broja medijskih radnika, građana i građanki, da se ova oblast preciznije uredi i 

otklone uočene slabosti. Analiza se sastoji iz tri segmenta: 

 

1. ANALIZA STANJA - koja podrazumeva monitoring raspodele sredstava za 

sufunansiranje medijskih sadržaja u gradu Čačku u 2020. godini sa posebnim 

osvrtom na informisanje o osobama sa invaliditetom u lokalnim medijima u 

drugoj polovini 2020. godine; 

 

2. ISTRAŽIVANJE – koje se odnosi na definisanje javnog interesa osoba sa 

invaliditetom u oblasti informisanja; 

 

3. PREPORUKE – koje se odnose na medije, osobe sa invaliditetom i njihova 

udruženja. 

Očekujemo da dobijeni rezultati našeg istraživačkog tima koga su činili iskusni 

medijski stručnjaci, studenti - volonteri i same osobe sa invaliditetom, koji su kroz 

sprovedene aktivnosti (online ankete, fokus grupe, upitnike) iznosili svoje stavove, budu 

korektivne smernice u radu za sve učesnike u oblasti javnog informisanja.  

 

 

 

 

 

 

Osnovni cilj ovog projekta je aktivno učešće OSI u definisanju javnog interesa 

u oblasti informisanja i proizvodnji medijskih sadržaja koji će doprineti objektivnom 

i na činjenicama zasnovanom informisanju o njihovom položaju, kako u 

svakodnevnom životu, tako i u kriznim situacijama (Covid 19). 

 

Naš ključni motiv za izradu ovog dokumenta je veće prisustvo 

osoba sa invaliditetom u javnom prostoru uz njihovo aktivno učešće u 

kreiranju medijskih sadržaja.  

                                                                              Autorke i Istraživački tim– CEMA 
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1. UVOD 
 

Subvencije su najznačajnji instrument kojim lokalne samouprave utiču na medije. Česta 

je praksa da lokalne samouprave sredstva za unapređenje javnog informisanja uglavnom 

shvataju kao način za finansiranje redovnog izveštavanja o njihovom radu. Obaveza svih 

korisnika budžetskih sredstava je da se građanima obezbedi pun uvid u način, kriterijume, 

evaluaciju i javni interes u raspodeli javnih sredstava. Kada je reč o obavezi lokalne 

samouprave da podržava javno informisanje, 

transparentnost distribucije sredstava obezbeđuje: 

 

1. fer konkurenciju na tržištu; 

2. uređivačku nezavisnost; 

3. neutralnost u raspodeli državne pomoći i 

jednakom pristupu svih glasila izvoru finansiranja 

iz budžeta lokalne samouprave; 

4. podršku proizvodnji medijskog sadržaja, a 

ne samo tekućim i operativnim troškovima; 

5. ograničava trošenje budžetskih sredstava za 

marketinške, konsultantske i slične usluge koje 

direktno ne doprinose poboljšanju javnog 

informisanja u lokalnoj zajednici, već reklamiraju 

aktuelnu vlast. 

 

Mnogi od navedenih standarda deo su 

medijske regulative, posebno Zakona o javnom 

informisanju i medijima, koji je na snazi od avgusta 

2014. godine. Državni organi na sva tri nivoa vlasti, 

republičkom, pokrajinskom i lokalnom, prema 

ovom zakonu mogu da troše novac isključivo 

putem javnih konkursa kojima se podržava 

proizvodnja sadržaja od značaja za javno 

informisanje. Novi model finansiranja trebalo je da doprinese većoj transparentnosti kao i 

da prekine dotadašnju nedemokratsku praksu, u kojoj je ovaj novac služio kao efikasno 

sredstvo uticaja i prikrivene kontrole medija. Nažalost, stanje u praksi pokazuje da ova 

dobra namera nije dala željene rezultate. 

 

U izradu čačanskog Pravilnika bili su uključeni predstavnici lokalnih medija i 

gradske vlasti, a po uzoru na ovaj dokument Ministarstvo za kulturu i informisanje 

Republike Srbije je 19. februara 2016. godine donelo Pravilnik o sufinansiranju projekata 

Grad Čačak je godinu 

dana pre donošenja 

pomenutog Zakona 

doneo Pravilnik na 

osnovu koga su, prvi put 

2013. godine, dodeljena 

sredstva za 

sufinansiranje 

medijskih sadržaja od 

javnog interesa i tako 

postao preteča ovakvog 

modela za koji su se 

godinama zalagali 

mnogobrojni medijski 

radnici i udruženja. 
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za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja pod brojem 110-00-

00038/2016-04, a koji je potpisao ondašnji ministar, Ivan Tasovac. 

 

 

 

 

2.  DEFINICIJA JAVNOG INTERESA 

2.1. Evropska praksa 
 

Kada su u pitanju evropska učenja o definisanju javnog interesa, u ovom dokumentu ćemo 

se bazirati na dve teorije. Prva, koju zastupa Denis McQuail, britanski teoretičar 

komunikacija i mas medija, u svojoj knjizi „Teorija masovnih komunikacija“ (Mass 

Communication Theory, 2010.) i druga, koja je sadržana u knjizi „Vodič za urednike”(BBC, 

Editorial Guidelines) koju je objavio jedan od najuticajnijih svetskih medija, britanski BBC, 

a koja se već decenijama među svetski priznatim novinarima, naziva i „Biblijom 

novinarstva”. 

 

1. Denis McQuail („Teorija masovnih komunikacija”)1 

2.  

„Javni interes je ono što zanima javnost”. То је shvatanje koje je istorijski vezano za 

razdoblje emancipacije medija u 19. veku, borbe za slobodu medija od uticaja države (i 

crkve). U novije doba, ovakvo shvatanje je karakteristično za tržišne modele medijskog 

sistema. Ima li Evropa usaglašeno određenje javnog interesa? Na nivou medijskih politika, 

zakona i regulacije postoji usаglašenost oko glavnih komponenti javnog interesa u 

medijima. Na nivou medijskih sadržaja to su: 

- raznolikost informacija, mišljenja, kulturnih sadržaja 

- podržavanje javnog reda i zakona 

- visok kvalitet informacija i kulturnih sadržaja 

- podržavanje demokratskog političkog sistema 

- poštovanje međunarodnih obaveza i ljudskih prava 

- izbegavanje nanošenja štete društvu i pojedincima 

                                                           
1 Detaljnije videti u: McQuail, Denis.Mass communication theory: an introduction. London: Sage 

Publications, 1983. 

 

Grad Čačak je, od 2013. godine do sada, devet puta raspisivao Konkurs za 

sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa u oblasti informisanja. 

Međutim, nikada nije definisano šta je javni interes građana/ki u ovoj oblasti čime 

bi se jasno precizirali kriterijumi za ocenu i podršku medijskih projekata. 
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2. BBC, Editorial Guidelines2 

 

Prema ovoj teoriji, ne postoji jedinstvena definicija javnog interesa. Javni interes uključuje, 

ali se ne ograničava, na: 

 

- ukazivanje ili otkrivanje kriminala; 

- ukazivanje na značajno antisocijalno ponašanje; 

- ukazivanje na korupciju ili nepravde; 

- obelodanjivanje značajne nekompetentnosti ili nemara; 

- zaštita zdravlja i sigurnosti ljudi; 

- sprečavanje ljudi da budu zavedeni nekom izjavom ili akcijom pojedinca ili 

organizacije; 

- objavljivanje informacija koje pomažu 

ljudima da bolje razumeju ili donose 

odluke o pitanjima od javnog značaja. 

 

Osim navedenih stavova potrebno je istaći da 

se poslednjih dvadesetak godina u evropskoj 

praksi javni interes identifikuje i kao aktivna 

participacija građana! Mediji su „središnji 

elementi zdrave javne sfere, prostor unutar 

koga ideje, mišljenja i pogledi slobodno 

cirkulišu” (David Croteau)3. Takođe, ističe se da 

mediji moraju osigurati mogućnost aktivne 

participacije građana u proizvodnji medijskih 

sadržaja, i trebalo bi da im budu dostupna 

„komunikacijska sredstva” kako bi mogli da izraze kritiku i alternativne stavove 

(Graham Murdock)4. 

 

                                                           
2Dostupno kao BBC Editorial Guidelines: Giudelines for BBC commercial Services on Editorial Integrity 

and Independence from External Intereses, www.bbc.co.uk/editorialguidelines. 
 

3Vidi u: Croteau, D. and Hoynes, W. (2006). The Business of Media, Corporate Media and the Public 
Interest. London: Pine Forge Press. 

4Prema: David Deacon, Graham Murdock, Michael Pickering, Peter Golding. Researching 
Communications: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis, BLOOMSBURT, 1999. 

  

 

Poslednjih dvadesetak 

godina javni interes se 

identifikuje i kao 

aktivna participacija 

građana/ki. Zadatak 

medija je da građanima 

omoguće aktivno učešće 

u kreiranju medijskih 

sadržaja 

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines
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2.2. Srpsko zakonodavstvo 
 

Javni interes u oblasti javnog informisanja u Republici Srbiji je definisan članom 15, 

Zakona o javnom informisanju i medijima. Navodi se da je javni interes: 

 

1) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Republike 

Srbije; 

2) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje na maternjem jeziku 

građana Republike Srbije pripadnika nacionalnih manjina; 

3) informisanje na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije 

Republike Srbije; 

4) očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive na 

teritoriji Republike Srbije; 

5) informisanje inostrane javnosti na stranim jezicima kada je to od interesa za Republiku 

Srbiju; 

6) informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa; 

7) podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i 

demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite 

dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, 

uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja 

sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi; 

8) unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma. 

Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stara se o 

ostvarivanju javnog interesa podstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu 

izražavanja ideja i mišljenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, što 

doprinosi zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti 

života, bez diskriminacije.  

 

 

U članu 16, istog zakona, navodi se da se javni interes, između ostalog, ostvaruje i 

„sufinansiranjem projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog 

interesa“. 
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3.   ANALIZA STANJA 

3.1.  Izveštavanje lokalnih medija o OSI 

Značaj medija u oblikovanju i doživljaju stvarnosti posebno raste u kriznim vremenima. 

Sveobuhvatno, pravovremeno i tačno izveštavanje građana u vreme zdravstvene krize 

predstavlja ključ u informisanju javnosti, koja se u skladu sa javno dostupnim 

informacijama prilagođava novim životnim 

okolnostima, dok sa druge strane, profesionalni 

rad medija više nego inače osvetljava rad svih onih 

koji su nadležni da u ime građana donose odluke 

od važnosti za čitavu populaciju.  

Međutim, širenje panike u javnosti, spekulacije, 

dezinformacije, nepotpuno i neutemeljeno 

informisanje, mogu da izazovu niz negativnih 

efekata, pojačaju krizu i ustanove – „infodemiju“, 

koja u okolnostima tehnološki zasnovanog brzog i 

gotovo neograničenog širenja informacija 

predstavlja sasvim novi nivo krize.  

U ovim okolnostima, mediji i novinarstvo 

predstavljaju ključnu tačku u javnoj sferi, budući 

da postavljanjem određene agende i 

prioritetizovanjem pojedinih pitanja, aspekata i 

aktera, kao i specifičnim pristupom problemu, 

grade okvir u kojem se celokupna javnost odnosi 

prema najvažnijim pitanjima u vezi sa 

pandemijom. Iako se uloga medija u zdravstvenoj 

krizi percipira tek kao indirektna u odnosu na 

ulogu države ili medicinske struke, javno–

interesna orijentacija medija predstavlja temelj u rešavanju krize, ali i očuvanju 

demokratije u društvu koje je zahvaćeno krizom. 

Predmet naše analize je izveštavanje o osobama sa invaliditetom u drugoj polovini 2020. 

godine u kontekstu svetske pandemije Covid 19, kada su osobe sa invaliditetom bile 

dodatno ugrožene u odnosu na prethodnu godinu i gde je potreba za informisanjem o 

njihovom položaju bila znatno veća.  Za analizu su odabrana tri lokalna informativna 

portala sa različitim uređivačkim politikama i uticajem u javnom prostoru: 

Minimalno trećina 

stanovništva je 

zainteresovana za ove teme 

pošto osobe sa 

invaliditetom, po podacima 

UN, čine do 15 odsto 

stanovništva, a njima se 

pridružuje i velik broj onih 

koji su s njima u 

neposrednoj vezi, kao i 

veliki broj starijih čije se 

sposobnosti vremenom 

smanjuju. Otuda zahtevi za 

racionalnim unapređenjem 

standarda i nužnom 

promenom perspektive o 

ovoj oblasti. 
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1. www.moravainfo.rs     

2. www.glaszapadnesrbije.rs  

3. www.cacanskiglas.rs  

Uzorak analize je na više od 10.000 objavljenih različitih medijskih sadržaja na navedenim 

lokalnim portalima u analiziranom periodu. Većina medijskih sadržaja prenosi informacije 

o tome šta društvo čini za osobe sa invaliditetom i koja dobra usmerava. U njima dominira 

socijalni model pristupa invalidnosti, dok podaci najčešće ukazuju na nepoznavanje 

obaveza proisteklih iz usvojenih zakona. Pored toga, značajan broj informacija koje se 

odnose na osobe sa invaliditeom su apeli za pomoć humanitarnog karaktera. Uloga samih 

OSI je najčešće u drugom planu. 

Naš utisak je u skladu i sa nekim drugim istraživanjima (Medijski arhiv Ebart). Naime, bez 

obzira na činjenicu da koronavirus ima ogroman uticaj na živote ljudi, životne priče ljudi 

nisu bile zastupljene u analiziranim nacionalnim medijima, gde je samo 4% tekstova bilo 

napisano iz ugla posledica pandemije na konkretne pojedince, odnosno iz njihove lične 

perspektive. A i tamo gde ih je bilo, ljudske priče su u najvećoj meri predstavljene u okviru 

svakodnevnog života u doba pandemije. Na lokalnom nivou procenat zastupljenosti 

ovakvih tema mogao bi se, generalno, meriti u promilima.  

 

 

 

 

3.2 ANALIZA SLUČAJA 

 

www.moravainfo.rs 
 

 

Portal www.moravainfo.rs  je u periodu od 1.7.2020. do 31.12. 2020. godine objavio 1.307  

medijskih sadržaja, od čega je 14 vezano za OSI, uključujući i humanitarne akcije.  

Karakteristično za ovaj portal je da u analiziranom periodu postoji samo jedan autorski 

tekst, a to je članak o izložbi posvećenoj OSI.  Naime, od 14 objavljenih medijskih sadržaja, 

šest su pozivi za humanitarne akcije prikupljanja novca za lečenje, jedna vest je vezana za 

obeležavanje dana slepih i slabovidih osoba, a jedan tekst je indirektno povezan sa OSI 

Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom smeštene u kontekst pandemije i 

posledica koje ona za sobom ostavlja, u analiziranim medijima nismo našli ni 

jedan sadržaj te vrste. 

 

http://www.moravainfo.rs/
http://www.glaszapadnesrbije.rs/
http://www.cacanskiglas.rs/
http://www.moravainfo.rs/
http://www.moravainfo.rs/
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(projekat Opštine Čačak). Ostali medijski sadržaji su preuzete agencijske vesti sa ovom 

tematikom. Zanimljivo je da se, na primer, u sekciji EKONOMIJA ne pojavljuje ni jedna 

informacija vezana za OSI, dok u rubrici POLITIKA postoje dve objave vezane za inicijativu 

političkih stranaka da se novac namenjen za novogodišnju rasvetu grada prebaci u 

humanitarne svrhe.  

 

 

www.glaszapadnesrbije.rs 
  

 

Portal  www.glaszapadnesrbije.rs  je u periodu od 1.7.2020. do 31.12.2020. godine objavio 

4117 medijskih sadržaja od čega se 23 odnosi na osobe sa invaliditetom, uključujući i 

humanitarne akcije.  Specifičnost ovog portala je u tome što nema podele po rubrikama već 

su svi medijski sadržaji grupisani po datumima objava.  

Od 23 medijska sadržaja samo su tri životne priče osoba sa invaliditetom. Četiri teksta su 

posvećena obeležavanju međunarodnih dana posvećenih OSI praznicima,  dok 12 

objavljenih tekstova sadrži informacije o sprovedenim akcijama kao što su: podela paketa 

OSI u doba korone, prikupljanje novca za lečenja, nabavku neophodnih pomagala...  Od 

preostala 4 medijska sadržaja različitih novinarskih žanrova, izdvojićemo jedan koji je 

izmešten van sfere socijalne politike. Naime, reč je o članku u kome je predstavljeno  

http://www.glaszapadnesrbije.rs/
http://www.glaszapadnesrbije.rs/
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Udruženje za Dečiju i cerebralnu paralizu iz Ivanjice kao primer dobre prakse u oblasti 

ekonomije jer razvijaju projekte u kojima se stvaraju mogućnosti za zapošljavanje OSI. U 

ostalim sferama društvenog života (kultura, politika, obrazovanje, sport…) nema sadržaja 

koji se odnose na osobe sa invaliditetom.  

 

 

www.caglas.rs 
 

 

Portal  www.caglas.rs,  koji je ujedno i internet izdanje nedeljnika ''Čačanski glas'' sa 

višedecenijskom tradicijom, je u periodu od 1.7.2020. do 31.12.2020. godine objavio 1997 

medijskih sadržaja u sekcijama  GRAD, DRUŠTVO, REGION, HRONIKA i KULTURA. Osobe sa 

invaliditetom su prisutne u 24 medijska sadržaja, uključujući i humanitarne akcije.  

Kao i prethodno analizirani portali i www.caglas.rs ima najviše objavljenih poziva za 

humanitarne akcije (14 tekstova). Međutim, ono što ovaj portal izdvaja su životne priče 

osoba sa invaliditetom (7 tekstova) koje su verodostojno predstavile specifične situacije u 

kojima se oni nalaze. Da je reč o dobrom modelu izveštavanja u prilog ide i podatak da su 

se, nakon objavljene reportaže o devojci iz Guče koja ima cerebralnu paralizu i nije u 

http://www.caglas.rs/
http://www.caglas.rs/
http://www.caglas.rs/
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mogućnosti  se kreće samostalno, aktivirali čitaoci ovog portala koji su joj obezbedili  

invalidska kolica i olakšali svakodnevni život (2 reportaže su posvećene ovoj temi). Ovo još 

jednom potvrđuje da ovakvi medijski sadržaji zapravo predstavljaju dobar kanal 

komunikacije između OSI, građana/ki i drugih lokalnih činilaca koji zajedničkim akcijama 

mogu u značajnoj meri unaprediti položaj osoba sa invaliditetom. 

 

 

 

4. SUFINANSIRANJE MEDIJSKIH PROJEKATA 

                                                  (grad Čačak) 

4.1.  Javni poziv – osnovne informacije o Konkursu (2020.) 
 

Gradska uprava Grada Čačka raspisala javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje 

projekata za ostvarivanje javnog interesa 13. oktobra 2020. godine (Anex 1). Dakle, među 

poslednjim jedinicama loklanih samouprava koje su ispunile ovu zakonsku obavezu. 
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Prijave su se podnosile u roku od 20 dana, a vreme za donošenje odluke prvi put nije bio 

jasno precizirano u tekstu Konkursa. Sredstva za sufinansiranje medijskih projekata 

iznosila su 20 miliona dinara (kao i prethodne godine), pri čemu je najmanji iznos 

odobrenih sredstava po projektu iznosio 100.000,00 dinara, a najviši 3,5 miliona. Ovakva 

drastična razlika između najnižeg i najvišeg odobrenog iznosa u startu ukazuje na 

neravnopravan položaj učesnika i otvara moguđnost za favorizovanje pojedinih medija. 

Rešenje (odluka) o podržanim medijskim projektima doneto je 14. decembra, 2020. godine 

(Anex 2). 

 

Ključno pitanje je zbog čega je lokalna samouprava ovako kasno raspisala konkurs, ako su 

sredstva za ove namene planirana još krajem 2019. godine? Period za proizvodnju 

medijskih sadržaja je isuviše kratak i, uglavnom, posledice se ogledaju u njihovom kvalitetu 

a na štetu građana/ki kao krajnjih korisnika. Među 

medijskim radnicima često se čuju komentari da 

lokalna vlast na ovaj način drži medije „na kratkom 

štapu“, kako bi predupredila svaku vrstu kritičkog 

osvrta zbog straha od „odmazde“ prilikom dodele 

sredstava. Prema podacima kojima raspolažemo, 

ovakva „praksa“ se primenjuje i u mnogim drugim 

gradovima i opštinama u Srbiji. 

 

Većina medija se odlučuje da projekat 

implementira do kraja tekuće godine iako 

„Pravilnik o sufinansiranju projekata za 

ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog 

informisanjа“ („Sl. glasnik RS“, br. 16/2016)5 iz 

2016. godine u članu 7 navodi da se konkurs 

raspisuje za sufinansiranje projekata čija 

realizacija ne može biti duža od tri godine, a da se za odobrena sredstva, čija realizacija 

traje duže od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za 

svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva. To u 

praksi znači da mediji ne mogu aplicirati na narednom konkursu, ukoliko nisu predali 

narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za prethodnu budžetsku godinu, pa se 

gotovo svi mediji odlučuju da projekte realizuju do kraja kalendarske godine.   

 

U tekstu raspisanog konkursa je definisan javni interes, odnosno data je njegova opšta 

definicija, ali nisu definisane specifične lokalne teme od javnog interesa za sve građane i 
                                                           

5Videti Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog 
informisanja, dostupno preko: http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-medija, datum 
pristupa 20.01.2019. godine. 

Ključno pitanje je zbog čega 

lokalna samouprava tek u 

oktobru raspisuje konkurs 

iako su sredstva za ove 

namene planirana još 

krajem 2019. godine? 

Period za proizvodnju 

medijskih sadržaja je 

isuviše kratak i, uglavnom, 

posledice se ogledaju u 

njihovom kvalitetu a na 

štetu građana/ki kao 

krajnjih korisnika. 

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-medija
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građanke grada Čačka. Trebalo bi svakako više pažnje posvetiti određivanju specifičnog 

javnog interesa, određivanja prioritetnih tema (što je i definisano novim Pravilnikom iz 

2016. godine – član 18) kroz saradnju sa nevladinim sektorom, anketiranjem građana i sl.  

 

Objavljeni konkurs je sadržao sve elemente propisane važećim Pravilnicima: namenu 

sredstava za ostvarivanje javnog interesa, iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs, 

najmanji i najveći iznos sredstava po projektu, subjekte koji imaju pravo učešća, 

kriterijume za ocenu projekata, rokove u kojima se konkurs sprovodi, dokumentaciju koju 

prilaže podnosilac projekta, poziv novinarskim i medijskim udruženjima, kao i medijskim 

stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji. Konkurs je objavljen je na veb sajtu grada 

Čačka i u listu „Čačanski glas“(član 8 Pravilnika iz 2016. godine).  

 

 

 

4.2. Odluka i evaluacija podržanih medijskih projekata (2020.) 

 

Na Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje 

javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2020. godini, 

stručna Komisija ocenjivala je 56 medijskih projekata, od kojih je 42 dobilo sredstva, a 14 je 

odbijeno. U Rešenju o dodeli sredstava nalaze se i obrazloženja o vrednovanju projektnih 

predloga koja su, uglavnom, uopštena bez jasnih i merljivih kriterijuma za ocenu Komisije 

koja ih je evaluirala. 

 

.  

 

 

Najniži iznos sredstava koji se mogao odobriti po projektu iznosio je 

100.000,00 dinara, a najviši 3.500.000,00 dinara. Na prvi pogled, jasno 

se uočava ogromna disproporcija između najvišeg i najnižeg mogućeg 

odobrenog iznosa. Kako se i pretpostavljalo to je stvorilo prostor za 

favorizovanje pojedinih medija o čemu svedoče podaci o raspodeli 

sredstava prikazani u sledećoj tabeli. 
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                                                    Prikaz 1: Raspodela sredstava 

 

Raspodela sredstava:  

Iz priloženih podataka jasno se vidi da su 3 projekta (medija) dobila gotovo polovinu 

sredstava (9.126.000,00) od kupno raspoređenih 20 miliona dinara. Reč je o tri televizije 

čiji je uređivački koncept naklonjen vladajućoj partiji i koji se mogu svrstati u grupu tzv. 

režimskih medija. S druge strane, 21 projekat (medij) dobio je najniži iznos koji se kreće 

između 100 i 250 hiljada dinara. Nešto malo više, između 300 i 400 hiljada dinara, dobilo je 

15 projekata, a samo tri projekta su podržana iznosom koji se kreće od 500 do 600 hiljada 

dinara. 

Tematske oblasti:  

U ovoj Analizi ključni predmet našeg interesovanja je u kojoj meri su podržani medijski 

projekti čiji je fokus na položaju osoba sa invaliditetom. U narednoj tabeli su prikazane 

tematske oblasti koje je kroz predložene projekte odobrila Komisija za ocenu medijskih 

projekata. 
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                                                                 Prikaz 2: Tematske oblasti 

 

Tematske oblasti: U 2020. godini iz budžeta grada Čačka najviše sredstava dodeljeno je 

projektima koji su se bavili temama vezanim za decu i mlade (8). Zanimljivo je da su u 

godini svetske pandemije podržana samo tri projekta iz oblasti zdravstva, od kojih jedan 

tretira probleme vezane za Covid 19. Ovaj podatak je još značajniji imajući u vidu činjenicu 

da je Komisija za ocenu medijskih projekata svoj rad završila krajem godine, dakle u 

trenutku kada su jasno mogli biti prepoznati svi problemi vezani za pojavu novog virusa 

kao i posledice koje je sa sobom doneo. 

Ono što je za nas veoma važno jeste podatak da je, među 42 odobrena projekta, samo 4 

tretiralo teme koje su vezane za osobe sa invaliditetom. Pri čemu, 3 medijska projekta su 

indirektno uključivala članove ove marginalizovane grupe, a tek jedan jedini se direktno 

odnosio na osobe sa invaliditeto i to one koji žive u ruralnim sredinama. 
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4.3.  Podržani medijski projekti o osobama sa invaliditetom 
 

U sledećoj tabeli prikazani su osnovni podaci sufinansiranih medijskih projekata koji se 

direktno ili indirektno odnose na položaj osoba sa invaliditetom: 

Medij: Naziv projekta: Odobreni budžet: Medijski sadržaji: 
 

 AGRO ANTENA  
(TV Galaksija) 

''Inkluzivnim 
obrazovanjem do 
jednakih šansi'' 
 

200.000,00 rsd - 2 emisije (45') 
- 4 informativna 
priloga 

www.moravainfo.rs ''Značaj i uloga 
lokalnih udruženja 
OSI'' 
 

600.000,00 rsd - 27 medijskih 
sadržaja 

Čačanske novine ''Lični pratioci'' 250.000,00 rsd - 14 medijskih 
sadržaja (intervjui, 
reportaže, 
izveštaji...) 
 

Studio 4N (portal) ''Život OSI na 
seoskom području 
grada Čačka'' 
 

450.000,00 rsd - 5 video priloga 
- 5 nezavisnih 
novinarskih tekstova 

 

                                          Prikaz 3: Podržani medijski projekti o OSI 

ZAKLJUČAK:  

Nakon analize čitavog procesa projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja u gradu Čačku, 

naš generalni zaključak je da je neophodno uspostavljanje sistema kontinuiranog 

institucionalnog i građanskog nadzora finansiranja medija iz javnih izvora. Samo čvrst i 

dosledan sistem nadgledanja onemogućiće zloupotrebe koje ugrožavaju medijski 

pluralizam, narušavaju medijsko tržište i vode ka potpunoj kontroli medija koji se, na korist 

vladajućih struktura, plaćaju novcem građana.  

 

 

 

 

Taj model bi, prema našem mišljenju, u značajnoj meri unapredio proizvodnju 

medijskih sadržaja u lokalnim medijima čime bi se ostvario javni interes svih 

građana/ki u oblasti informisanja, a posebno osoba sa invaliditetom. 
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5. ISTRAŽIVANJE:  Javni interes OSI u oblasti informisanja 

5.1. Uvodna razmatranja 
 

Presudan uticaj na izmenu shvatanja društva o osobama sa invaliditetom u XX veku izvršili 

su oni sami – retki pojedinci koji su uspeli da nametnu ideje koje su postepeno postajale 

inspiracija javnih politika.  

 

Dostupni podaci i raspoložive informacije o životu osoba sa invaliditetom pokazuju da su 

one bile i ostale jedna od najmarginalizovanijih grupa u društvu, izložena diskriminaciji, 

segregaciji i getoizaciji, svakodnevno se suočavajući sa brojnim izazovima u vidu 

arhitektonskih barijera, nepostojanja pristupačnog prevoza i servisa personalne asistencije, 

kao i niske društvene svesti o pitanjima invalidnosti.  

 

Odnos medija prema osobama sa invaliditetom menjao se zajedno sa društvenim prilikama. 

Danas, stičemo utisak da mediji ignorišu u svom izveštavanju osobe sa invaliditetom. Da li 

je u pitanju manjak vremena ili manjak finansijskih sredstava koje mediji izdvajaju za 

edukaciju zaposlenih o pravima osoba sa invaliditetom, ili se vode profitom prilikom 

odabira tema u koje smatraju da ne spadaju osobe sa invaliditetom? Ili se možda radi o sve 

manjem broju medijskih profesionalaca? 

 

Mi ćemo se voditi premisom da istinski 

demokratski mediji informišu i ohrabruju sve 

članove društva i podstiču demokratske vrednosti. 

Zasnovani su na toleranciji i trebalo bi da 

unapređuju ljudska prava kao i poštovanje 

različitosti. Sada je trenutak za stručnjake u oblasti 

medija da postanu odgovorniji u svom 

izveštavanju. Takođe je i odgovornost društva da 

zahteva demokratskije medije, a članovi civilnog 

društva imaju dužnost da svoju poruku pošalju 

tako da se njihov glas jasno čuje. 

Istraživanje ’’Javni interes OSI u oblasti 

informisanja’’ je sprovedeno u periodu od 1. 

marta do 5. aprila, 2021. godine, a vršeno je putem 

online upitnika i direktnim anketiranjem. Online 

anketa je bila dostupna na sledećim linkovima:  

https://www.cema.rs/sr/vest/209/Anketa:-

Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima/ 

Istinski demokratski 

mediji trebalo bi da 

informišu i ohrabruju 

sve članove društva i 

podstiču demokratske 

vrednosti. Zasnovani su 

na toleranciji i trebalo 

bi da unapređuju 

ljudska prava, a 

novinari/ke bi trebalo 

da postanu odgovorniji 

u svom izveštavanju. 

https://www.cema.rs/sr/vest/209/Anketa:-Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima/
https://www.cema.rs/sr/vest/209/Anketa:-Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima/
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https://www.cemaforum.rs/sr/vest/3042/Anketa:-Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-

invaliditetom-u-lokalnim-medijima/ 

https://www.cemaforum.rs/sr/vest/3101/Anketa:-Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-

invaliditetom-u-lokalnim-medijima/ 

http://www.objektivno1.rs/region-gradovi/cacak/22450/anketa-izvestavanje-o-

osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima.html 

https://www.facebook.com/CEMA.CACAK 

https://www.facebook.com/cemaforum 

 

U istraživanju je učestvovalo 107 ispitanika/ca, a zanimljivo je da su u znatno većem 

procentu pripadnice ženskog pola. Takođe, u istraživanju su učestvovali i roditelji dece sa 

invaliditetom i aktivisti organizacija OSI. Geografsko odredište je dominantno grad Čačak, 

ali, imajući u vidu činjenicu da je istaživanje obuhvatalo i online upitnike, ne isključujemo 

mogućnost da su svoje stavove iznele i osobe sa invaliditetom iz drugih područja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neosporno se nameće zaključak da novinari i urednici moraju više raditi na ličnoj 

edukaciji kada je u pitanju izveštavanje o ovoj osetljivoj temi, ali i da osobe sa 

invaliditetom moraju biti aktivnije u kontaktu sa medijima, nametati im teme koje su 

za njih značajne i redovno izveštavati o svim akcijama koje sprovode njihove 

organizacije. To je, ujedno, i ključni utisak nakon sprovedenog istraživanja čije vam 

rezultate predstavljamo. 

 

https://www.cemaforum.rs/sr/vest/3042/Anketa:-Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima/
https://www.cemaforum.rs/sr/vest/3042/Anketa:-Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima/
https://www.cemaforum.rs/sr/vest/3101/Anketa:-Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima/
https://www.cemaforum.rs/sr/vest/3101/Anketa:-Izve%C5%A1tavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima/
http://www.objektivno1.rs/region-gradovi/cacak/22450/anketa-izvestavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima.html
http://www.objektivno1.rs/region-gradovi/cacak/22450/anketa-izvestavanje-o-osobama-sa-invaliditetom-u-lokalnim-medijima.html
https://www.facebook.com/CEMA.CACAK
https://www.facebook.com/cemaforum


Osobe sa invaliditetom u lokalnim medijima 
 

  20 
 

5.2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

 
 
Upitnik na osnovu koga je sprovedeno istraživanje je sadržao 16 pitanja sa ponuđenim 
odgovorima uz mogućnost da se dopuni i odgovorom koji nije predložen. Osim pitanja koja 
se odnose na javni interes osoba sa invaliditetom u oblasti informisanja, upitnik sadrži i 
pitanja koje se odnose na rodnu pripadnost, starosnu dob i radno angažovanje. Od ukupno 
107 ispitanika/ca 59,3% čini žensku populaciju što implicira da je, među osobama sa 
invaliditetom, ova kategorija stanovništva brojnija, ali i aktivnija u kreiranju javnih politika, 
u odnosu na muški deo populacije koji je učestvovao u istraživanju sa 40,7%. (Prikaz 1) 
 

 
Prikaz 1 

 
 
Kada je u pitanju starosna struktura učesnika/ca istraživanja, 37,2%, pripada 
najaktivnijem delu stanovništva, odnosno grupaciji koja je između 31 i 45 godina. Od 18 do 
30 godina je 23,3% ispitanih, od 46 do 60 godina je 20,9%, dok je sa više od 60 godina 
18,6% ispitanika/ca. (Prikaz 2) 
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Prikaz 2 
 

Na pitanje “Od kada ste osoba sa invaliditetom?” čak 43,8% ispitanika/ca je odgovorilo da 

je OSI od rođenja, dok je 26,6% navelo da poslednjih 5 godina ima neki oblik invalidnosti. 

Odgovor da je OSI poslednjih 20 godina zaokružilo je 12,5% anketiranih, a poslednjih 10  

9,4%. (Prikaz 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prikaz 3 
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Kada je u pitanju obrazovna struktura ispitanika/ca dominira srednjoškolsko obrazovanje 

sa 44,2%, ali je zanimljivo da je, među OSI koje su učestvovale u ovom istraživanju, 22,1% 

visoko obrazovanih što predstavlja skoro četvrtinu anketiranih. Višu stručnu spremu ima 

17,4%, dok 9,3% ima osnovno obrazovanje. Za autorke ove analize je bio i veoma 

ohrabrujući podatak da 5,8 % ispitanika/ca ima akademska zvanja kao što su master, 

magistar ili doktor nauka. Samo jedan ispitanik/ca je dopisao da je trenutno u fazi 

studiranja.  (Prikaz 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prikaz 4 
 
 
Poražavajući je podatak kada je u pitanju radno angažovanje osoba sa invaliditetom. Naime, 

od 107 ispitanika/ca tačno polovina je nezaposlena, što potvrđuje činjenicu da su OSI i 

dalje u veoma teškom položaju kada je u pitanju zasnivanje radnog odnosa i sigurne 

egzistencije. To ukazuje da mere koje država preduzima u cilju poboljšanja njihovog 

položaja u društvu su i dalje nedovoljne ili, bar, ne daju očekivane rezultate. Zanimljivo je, 

međutim, da je 19,5% anketiranih steklo pravo na odlazak u penziji što nije iznenađujući 

podatak s obzirom na posebne uslove za OSI kada je u pitanju sticanje ovog prava. 

Zaposlenih u javnom sektoru je svega 11%, dok je u privatnom taj procenat malo veći i 

iznosi 18,3%.  Jedan ispitanik/ca je dopisao da radi u OCD. (Prikaz 5) 
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Prikaz 5 
Internet je pokazao svoju moć, posebno u doba pandemije koronavirusa, gde su društvene 

mreže postale ključni izvor informisanja građana. Zabrinjavajući su podaci da se anketirani 

građani/ke informišu  skoro podjednako putem društvenih mreža (44,2%) i preko internet 

portala nacionalnih medija (45,3%). Nacionalne radio i TV stanice zaokružilo je 31,4% 

ispitanika/ca, a slično poverenje imaju i lokalne radio i TV stanice sa 29,1%.  Nacionalna 

štampa  je na petom mestu sa 26,7%, dok su lokalni internet portali  sa 25,6% na šestom 

mestu zastupljeni kao izvor informisanja osoba sa invaliditetom. (Prikaz 6). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prikaz 6 
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Podatak da čak 46,5%  anketiranih nimalo nije upoznato sa konceptom javnog interesa u 

oblasti informisanja je posebno zabrinjavajući.  Građani/ke koji su se izjasnili da bar malo 

poznaju ovaj koncept iznosi 31,4%, osrednje je upućeno 17,4%, dok je procenat onih koji 

su prilično upoznati samo 4,7%.  (Prikaz 7) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prikaz 7 
 

Naredno pitanje, u izvesnom smislu, je dalo odgovor na to koliko je lokalna vlast u 

prethodnim godinama posvetila pažnju stavovima svih građana/ki i njihovim potrebama 

kada je u pitanju javni interes u oblasti informisanja. Iako ovo istraživanje nije 

sveobuhvatno, na primeru jedne ciljne grupe, u ovom slučaju OSI, može se konstatovati da 

je poražavajuća činjenica  da skoro polovina ispitanika/ca (48,8%) smatra da lokalna vlast 

u Čačku nije učinila ništa da  upozna  građane sa konceptom javnog interesa u oblasti 

informisanja i projektnim sufinansiranjem medija iz lokalnog budžeta. Procenat građana/ki 

koji smatra da lokalna vlast pomalo čini da upozna građane sa ovim konceptom je 25,6%, 

osrednje 9,3%, dok odgovor prilično je dalo samo 1,2% građana/ki. Ni jedan ispitanik/ca 

nije zaokružio odgovor u potpunosti, dok o ovoj temi ne zna čak 15,1%. (Prikaz 8) 
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Prikaz 8 
 

Više od dve trećine ispitanika/ca (72,1%) smatra da lokalni mediji osrednje izveštavaju o 

temama od javnog interesa za građane. Ako ovom procentu dodamo 15,1% anketiranih 

koji smatraju da je izveštavanje loše, onda je neosporan zaključak da je skoro 90 % 

učesnika/ca ovog istraživanja nezadovoljno izveštavanjem lokalnih medija. Da je 

izveštavanje dobro smatra 10,5% anketiranih, dok odgovor odlično beleži skromnih 

1,2%. (Prikaz 9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prikaz 9 
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Kada je u pitanju izveštavanje lokalnih medija u javnom interesu, osobe sa invaliditetom 

smatraju, čak 65,5%, da mediji izveštavaju u interesu vlasti. Ako dodamo da 22,6% 

ispitanika tvrdi da je izveštavanje naklonjeno političarima uopšte,  to znači da je oko 90% 

ispitanika/ca saglasno da trenutnom medijskom scenom u Srbiji, generalno, dominiraju 

režimski mediji čiji su sadržaji fokusirani na sferu politike i političkih kampanja, kao i da su 

sve druge oblasti života potpuno marginalizovane. U prilog ovoj tvrdnji je i podatak da 

samo 3,6% osoba sa invaliditetom smatra da lokalni mediji izveštavaju u interesu 

građana/ki. (Prikaz 10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prikaz 10 

 

Za nas je jedna od najznačajnijih oblasti bila percepcija osoba sa invaliditetom o njihovoj 

prisutnosti u lokalnim medijima. Odgovori koje smo dobili na pitanje “Koliko su osobe sa 

invaliditetom prisutne u medjima?” u izvesnom smislu ukazuju i na svrsishodnost ovog 

istraživanja kao i drugih aktivnosti koje su planirane u okviru ovog projekta. Jer, ako 

98,9% osoba sa invaliditetom smatra da su veoma malo i nedovoljno  prisutne u medijima 

onda to govori u prilog hitnosti da se ovakva situacija promeni, na čemu će u narednom 

periodu Centar za monitoring i aktivizam – CEMA insistirati. Uz podatak da samo 1,1% OSI 

smatra da su dovoljno prisutni u medijima, jasno je da kreatori javnog mnenja nisu dobili 

prelaznu ocenu. (Prikaz 11) 
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                                                                                            Prikaz 11 

 

Kada je u pitanju pristup novinara/ki, 53,5% anketiranih smatra da je i dalje patetika 

dominantna u izveštavanju o OSI. Diskriminatorski pristup ima 18,6% novinara/ki, 

senzacionalistički 17,4%, dok samo 5,8% ispitanika/ca tvrdi da je izveštavanje realno. 

Ispitanici/ce su dopisali odgovore koji oslikavaju njihov doživljaj novinarskog izveštavanja: 

sa dozom straha, korekno, solidno, kao da smo drugačiji… (Prikaz 12) 

 

                                                                                                         
                                                                                                      Prikaz 12 
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Ispitanici/ce su imali mogućnost da predlože i tematske oblasti koje bi, po njihovom 

mišljenju, trebalo da budu zastupljenije u lokalnim medijima. Širok je spektar ponuđenih 

tema, ali smo izdvojene oblasti u donjoj tabeli okarakterisali kao najdominantnije. Mi 

smatramo da bi ovi podaci trebalo, u narednom periodu, da budu od koristi, kako medijima, 

tako i lokalnim samoupravama (članovima Komisija za ocenu medijskih projekata). 

Poštujući stavove OSI, odnosno tematske oblasti koje su predmet njihovog interesovanja, 

lokalni mediji bi trebalo da u tom smeru pripremaju svoje projektne predloge, a odlučioci 

da ih podrže kako bi svi zajedno doprineli kvalitetnijem informisanju OSI i zadovoljili javni 

interes u ovoj oblasti. (Prikaz 13) 

              Najzastupljenije tematske oblasti:  
 

Kultura Zapošljavanje OSI 
Životne priče Obrazovanje OSI 
Socijalna politika OSI u sportu-promocija 
Prava OSI Društvena odgovornost 
Promocija samostalnog življenja Edukativne emisije o OSI 

Promocija potreba i mogućnosti Borba protiv diskriminacije 
                                                                                              Prikaz 13 
 

77,9%  osoba sa invaliditetom smatra da bi trebalo aktivno da učestvuje u kreiranju 

medijskih sadržaja, a 22,1% nije sigurno. Za našu analizu, (i uz činjenicu da Centar za 

monitoring i aktivizam – CEMA aktivno zagovara ovakav model uređivačke politike), je od 

izuzetnog značaja da nije zabeležen ni jedan negativan odgovor. Ovo bi, takođe, mogao 

biti dobar putokaz lokalnim medijima u kom pravcu da razvijaju svoje programske 

koncepte. (Prikaz 14) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Prikaz 14 
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Kada je u pitanju saradnja medija i organizacija osoba sa invaliditetom, ni jedan 

ispitanik/ca nisu dodelili odličnu ocenu (5). Najveći broj anketiranih, 64,7%, međusobnu 

saradnju ocenili su prelaznom ocenom (2), dok 23,5% osoba sa invaliditetom ocenjuje svoj 

odnos sa medijima dobrim (3).  6,4% ispitanika/ca tvrdi da je njihova saradnja vrlo dobra 

(4) dok je 2,4% smatra da je saradnja OCD OSI i medija nezadovoljavajuća (1). (Prikaz 15) 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Prikaz 15 
 
 
Da bi se povećala vidljivost osoba sa invaliditetom u medijima  najpotrebnije je veće 

angažovanje samih OSI što smatra čak 61,2% ispitanika/ca. Skoro trećina anketiranih, 

29,4%, smatra i da je veoma važna dodatna edukacija novinara/ki za izveštanje o OSI.  

Najmanje je onih, 7,8%, koji smatraju da je sufinansiranje medijskih sadržaja dobar model 

za veće prisustvo OSI u lokalnim medijima. (Prikaz 16) 
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                                                                                           Prikaz 16 

6. PREPORUKE I ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 
 
Svako od nas, ili neko nama drag, u svakom trenutku, može postati pripadnik 

marginalizovane zajednice, može se naći u stanju „drugosti“/„različitosti“. Pomislimo na to, 

kada sledeći put budemo izveštavali o marginalizovanoj grupi, o osobi sa invaliditetom, 

pomislimo kako bi voleli/želeli/hteli da se izveštava o nama. Ono što nećemo naći ni u 

jednom objavljenom zakonu, podzakonskom aktu, priručniku, kodeksu... - jeste upravo to 

upozorenje. Ukoliko ostanemo bez posla i zarade bićemo „socijalni slučaj“; ukoliko 

preživimo saobraćajni udes postoji mogućnost da budemo privremeni ili trajni „invalid“; 

starimo i sa godinama svi postajemo pomalo „sporiji“/„različiti“ - slabije vidimo i čujemo, 

teže se krećemo. Napokon, svako od nas može dobiti dete kojem nisu razvijene sve funkcije 

podjednako.  

 

Invalidnost je jedno od polja gde promene u praksi idu sporo uprkos višedecenijskim 

nastojanjima, pre svega samih osoba sa invaliditetom, da objasne da je invalidnost stanje, a 

ne vrsta bolesti. Patetika se uvek „dobro prodavala” u medijima, pa je iz te perspektive, 

nedovoljno informisanom svetu, primera radi sintagma „prikovan/vezan za kolica” zvuči 

senzacionalistički, „osoba sa posebnim potrebama” pompezno, a „hendikep” svetski. 

Dovoljno je da postavimo pitanje: Šta znači „vezan“, „prikovan“ za kolica? Ovi termini 

sugerišu umanjene vrednosti i kapacitete, potenciraju pasivnost i nemoć, dok izraz 

„invalidno lice” znači da to lice ima samo jednu karakteristiku. 
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 da ''pređu sa stereotipa o invalidnosti'' na ''osnažujuće izveštavanje''; 

 
 da budu zagovornici većeg angažovanja osoba sa invaliditetom u kreiranju 

medijskih sadržaja. Uvredljiva terminologija i senzacionalističko izveštavanje 
nestaće mnogo brže kada veći broj OSI bude radilo u medijima; 
 

 da organizuju obuke za SVE zaposlene u 
medijima iz sledećih oblasti: izveštavanje o 
invalidnosti, ljudskim pravima, adekvatnoj 
upotrebi jezika i terminologije kako bi o ovoj 
temi mogli da izveštavaju na osnažujući 
način;  
 

 da medijski stručnjaci /radnici /urednici 

proizvode medijske sadržaje u formatima 

koji su pristupačni svima (bez obzira na 

finansijska sredstva) uključujući gestovni 

govor ili, na primer, audio formate za osobe 

oštećenog vida;  

 

 da se novinari/ke obraćaju osobama sa 
invaliditetom i zagovornicima pitanja 
invalidnosti kao izvorima vesti kako bi 
osigurali da se „druga strana” priče UVEK 
čuje. 

 

Novinari i urednici moraju 

više raditi na ličnoj 

edukaciji kada je u pitanju 

izveštavanje o ovoj 

osetljivoj temi, ali i osobe sa 

invaliditetom moraju biti 

aktivnije u kontaktu sa 

medijima, nametati im teme 

koje su za njih značajne i 

redovno izveštavati o svim 

akcijama koje sprovode 

njihove organizacije. 

6.1. PREPORUKE ZA MEDIJE: 

''U predstavljanju onesposobljavanih osoba u medijima važno je biti svestan 

činjenice da javno mnjenje malo zna o preprekama u okruženju i o društvenim 

preprekama koje ih sprečavaju da žive punim i aktivnim životom.  Život uz 

onesposobljavanje znači svakodnevno sučeljavanje sa preprekama u okruženju i sa 

društvenim preprekama; bilo kakvo predstavljanje ljudi, u bilo kom kontekstu koje 

ne odražava to iskustvo, nije verodostojno i predstavlja glavni uzrok njegovog 

trajnog postojanja.''                                                                                                                  

                                                                                                 Kolin Barns  

                            (“Onesposobljavajuće prikazivanje i mediji”, Centar Živeti uspravno, 2012.)             
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 da uvek dostave ime stručnjaka (izvora vesti i/ili informacija) lokalnim medijima, 

kako novinari/producenti/urednici ne bi pravili propuste prilikom navođenja 

nacionalnih i lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom ili/i imena nacionalnih i/ili 

lokalnih stručnjaka za pitanja invalidnosti; 

 

 da urednicima/novinarima uvek upute žalbe kada se naiđe na neetičko izveštavanje 

u štampi i zahtevaju da se ispravi greška kada se koristi neprikladna terminologija; 

 

 da skrenu pažnju urednicima/novinarima na negativno portretisanje osoba sa 

invaliditetom; 

 

 da udruženja i organizacije osoba sa 

invaliditetom osiguraju da njihov glas bude 

zastupljen u tekstovima koji se odnose na 

pitanja invalidnosti i da se njihova poruka 

prenosi tačno;  

 

 da udruženja i organizacije osoba sa 

invaliditetom budu aktivnije i da se trude da 

teme iz oblasti invalidnosti budu uvršćene u 

lokalne vesti, kao i da svoje priče dostavljaju 

novinarima i urednicima; 

 

 da organizuju obuke svojih predstavnika na 

temu odnosa sa javnošću i rada sa medijima. 

Neophodno je znanje za uspostavljanje 

saradnje sa medijima kako bi se osiguralo da teme iz oblasti invalidnosti budu 

prisutne u svim lokalnim redakcijama. 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.2. PREPORUKE ZA OSI I UDRUŽENJA: 

Osobe sa invaliditetom 

bi trebalo da se, nakon 

bazičnih edukacija, 

aktivno uključe u 

kreiranje medijskih 

sadržaja u skladu sa 

motom invalidskog 

pokreta ''NIŠTA O 

NAMA BEZ NAS''. 

                      Gledajte OSOBU, a ne invaliditet! 

                     See the PERSON,  Not the Disability! 



Zahvaljujemo se stručnim saradnicima, studentima – volonterima, lokalnim medijima, 
udruženjima osoba sa invaliditetom, organizacijama civilnog društva i svim građankama i 
građanima grada Čačka koji su dali svoj doprinos u izradi ovog dokumenta.
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7. PRILOZI: 

 
 
7.1. Prilog 1:  
Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti 
javnog informisanja na teritoriji grada Čačka u 2020. godini 
 

7.2. Prilog 2:  
Rešenje Komisije za ocenu medijskih projekata u 2020. godini 
 
7.3. Prilog 3:  
Upitnik za sprovođenje istraživanja  
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Ipa4cxo nehe
Epoj: 06-14312020-lll
13. orcro6ap 2020. ro4raHe
T{AT{AK

Ha ocuoey q,raHa 19. 3axoua o jaaHor,r uH$opivrucany lr ue4ujulra (.,Cn. r,racsur PC"
6p. 8312014, 5812015 w 1212016 - ayreHrurrHo ryMarreme), Peurema Koulrcuje 3a KoHrpony
rp)KaBHe nonohn 6poj 401-00-0007612020-0112 oA 2. orro6pa 2020. roAHHe, qrlaHa 95 - 97.
Ypeg6e o npaBrlnuMa 3a AoAeny ,{pxaBHe nonohu ( ,,C;r. rracHHK PC" 6p. 13l2UA, 100/2011,
9112012.3112013,9712013 vr 11912014). .rraHa 4. Ilpaer.r,ruurca o cv$nHaHcl.rparby npojexala :a
ocrBapuBalle jannor HHrepeca y o6;racrn.iaeHor uH$oplrracarua (,.C;r.r.nacnarc PC" 6p.1612016 u
812011)" rlJ.raHa 84. Craryra rpa4a 9aura (,,C,r..uucr rpaga 9aura" 6p. 6/2019), O4:ryxe o 6yr;ery
rpagatlauraza2020.roAl.rHy(,,C:r.:rucrrpa4ar{aura"6p. l9l20l9) nO,l,ryxeopacrHcr.rBarly
jarHor no3],rBa :a yueLrhe Ha KoHKypcy sa cycpr.traHcflpaH,e npojexara 3a ocrBapuBame jaeuor
,IHrepeca y o6,racru jannor nHSopuncaH,a Ha repr.mopaju rpaga t{auxa y 2020. roAtrHr{, 6p. 06-
14312020-Ill o,q 13. omo6pa 2020. rosuue,

fpa4crco aehe rpa4a 9aqra pacnncyje

JABHII TIO3I,{B
3A YI{EIUhE HA KOHK]/PCY 3A CY@I4HAHCT4PA}bE IIPOJEKATA 3A

OCTBAPI{BAI},E JABHOI I4HTEPECA y OEJIACTII JABHOI I4H@OPMI{CAILA
HA TEPI4TOPI/.L4IPAIA TIATIKA y 2020. TOAI4HI4

I llpegnrer KoHxypca

llpeluer KoHxypca je cy'SuuaHo.iparbe npojexara u: 6yuera rpa4a t{auxa za 2020.
ro,1r4Hy 3a ocrBaplIBaFbe jaeuor r4Hrepeca y o6lacru januor rHSopuncan a, y uu"rby
uHSoptr.tucama jaeitocru o aKTye,rrH14M.{e[raBaFblrMa og ruauaja 3a xnBor csux rpalarra rpala
I{auKa, o pary opraHa roKaJIHe caMoynpaBe y o6.r-racru KynrypHor H yMerHr.rrrKof crBapa-rraurrBa,
3airITLITe Aerle I{ M,raIHx, .o6pa:oaama, HayKe, c[opra, Kynr],pe, rypr.l3ilra, Ilpr.rBpeAe) 3au]rr.rre
xIIBorHe cpe.{nHe LI 3ApaBBa ,rb}'.4u, r.rHSopuucarl,a oco6a ca HHBarrur4TeroM orxHocHo pall,I
no,{x3aH,a KBaJIt{Tera r.rH$opuucarba [puna.qHHKa HaU]roHarHHx Ma]rt{Ha H Ipyror jaeuor
uHrepeca y o6:racrn januor uH$opuucarsa y cKna.qy ca 3arcouol,r 11 ro 3a rpojettre rrpor{3Bol}be
rntegujcxux cagpNaja.

II Cpe4crea :a cy$uHaucupaH,e npojexara

Cpegcrsa :a cy$r.rHaHcllpaFbe npojercara 3a ocrBapuBan e jaanor HHrepeca y, o6"nacru
jaauor uH$opuucarua, H3Hoce 20.000.000,00 gHHapa r onperer'beua cy o4,ryKoM o 6yryery
rpaAa r{avxa za 2020. roAt{Hy, a O4,ryxou o pacnr4crrBarry jaeuor [o3r4Ba :a yueruhe na
KoHKypcy :a cy$nucuparse npojexara 3a ocrBapuBame jaruor HHrepeca y o6lacru jaeuor
uu$opuncama Ha repnropnjm rpa,1a t{aqra y 2020. ro.rIr{HH, 6p.06-14312020-lll oa 13. oxro6pa
2020. ro4uue, pacnopeleHa cy sa npojercre npor{3Bo-qrbe uegnjcxux caApNaja y r3Hocy or
20.000.000,00 guuapa. Hajn,tarru H3Hoc cpeAcraea xoju ce Moxe ogo6puru no rrpojerrl, r{3Hocr,l
100.000,00 .ulHapa, a Hajeehn H3Hoc cpercrana roju ce Moxe o4o6pulr no npojeicy H3HocIl
3.500.000,00 ruHapa;



Yqecuux KoHKypca:a cy$uHaHcl4parLe npojerara npou3BorrLe nle,4ujcxux ca4pNaja sa
IIITaMIIaHe ue4I,tje, pa1ilo, I4HTepHer nae4raje rr HoBrrHcKe arenquje, Moxe [oAHerr,r 3axreB ga

cySunaucupame najnurue ao 80% BpeAHocrr,r upojexra. flpojemurraa rojra ce peanrasyjy nyreM
IxraMrIaHI{x rue.4uja, ua pagujy H r4HTepHer nopraJrr.rMq cpeAcrBa he ce AoAe:rkrBarr y cKJra.qy ca
qJIaHoM 95 - 97 Vpeg6e o [paBr,rJrr4Ma 3a AoAeJry .{pxaBHe nonohz ( ,,Cn. rJracHr{K PC" 6p.
1312010, 10012011, 9U2Al2, 3712013, 9712013 w 11912014), oAHocHo no npaBunraMa 3a

ApxaBHy noruoh Maire BpeAHocna ( de minimis ApxaBHa nonroh).
Yqeurun KoHxypca sa cy$ranancupalLe npojercra nporr3BoArLe ue4ujcxux cagpNaja :a

renetusujy, Moxe IIoAHerIa 3axreB sa cy$unancr4pau,e najrrame Ao 5AoA BpeAuocrrr npojexra.

III Ilpano yueurha Ha KoHrcypcy

llpaeo yueurha Ha KoHKypcy r.rN{a:

1 . ,I3AaBaq ue4uja uu.f m ueguj je ynucau y Perucrap Me.quja, rcoju ce BoAr4 y AreHqujn
3a npHBpeAHe perricrpe:

2. [paBHo Jrfir]e, onHocHo npe.{y3erHrrK, xoju ce 6aen npou:Born oM uegujcxor
cagpNaja u rcojr.r rMa .qoxa3 aa he cy$lrHancrrpaHn ue4ujcxu cagpxaj 6nrrr
peanu3oBaH nyreM neguja xojn je yrucaH y Perrlcrap Nle,{Hja;

fpag 9auax He Mo)Ke cy(rlrHaucrlparu npojercar H3AaBaqa ue4nja xoju uuje ymrcaH y
Perucrap rt,te4nja.

llpaeo yveurha Ha KoHKypcy Heuajy H3raBaqu ue,1uja xoju ce $uuaucupajy u: jaeHux
npHxola.

Ilpaeo yueruha Ha KoHKypcy Herrrajy nuqa rojiaua je 4o.qeneHa IpxaBHa nouoh ua,re
BpenHocrx (de minimis), a urijra yKyraH H3Hoc y rery'hoj H nperxo.qHe gee (rrcra.lHe roIHHe
npena3u 23.000.000,00 4uuapa.

llpano yveurha Ha KoHt()'pcy ueuajy ,rlrqa roja cy y nperxoAHoM repuo,ty Ao6u:ra
cpercrBa HaMelbeHa npojerruonr cysuHanorpan'y, a HHcy y yr-oBopoM npeger.rleuoM poKy r.1

nponucaHoj $opura no.{Hena HapaTLIBHH n $r.ruaucujcK}i r.r3Beura.i u ,ruqa :a rcoja ce yrBp.qu rXa
cy cpeAcTBa HeHaMeHCKT{ KOpuCrr4na.

Yqecuux KoHKypca Moxe KoHKypwcaru cauo ca je4unu npojerronr Ha jerlHol,r KoHlrypc),.
Ilog npojerroM ce noApa3yN,{eBa 3aoKpyxeHa [porpaMcKa rleJlilHa t4nu neo qe,luHe

(xanpoacrca u BpervleHcKa) rojolt ce ronpuHocl4 ocrBapr4Bamr, jaeuor rrHrepeca ) cKJlaAy ca
3aKOHOM.

Aro je yqecHHK xbuxypca Il3AaBaq Burxe Meru.ja, uoNe Ha r(oHxypcy yqecrBoBaru ca
je4Huu npojemonr 3a cBaKH nre4uj.

Yqecstrx KoHKypca roju je y rercyhoj KaneHrapcKoi roluuu eeh xopncruo cpercrBa
HaMeH,eHa npojerrHont cyQnuaHcuparby y o6,racrn januor uH$opuucarua ua peny6rl.lqKoM,
noxpajuHcxoN{ u;ttt ,'toKerTHoM Hr.IBoy, Mo)Ke yLrecrBoBarr{ Ha KoHKypcy sa cy(tuuaucuparLe ncror
npojexra cauo jour je4nou y ro.j ro4nHH. u ro y r.r3Hocy roju. y: cpelcrBa xo.ia je eeh go6ro, ue
npena3ll 80% epenHocrr.r upojercra :a cy$uHaHcr4paFr,e npojexara npon3BolFbe ue4rrjcxmx
cagpxaja 3a IrITal\IIIaHe veguje, pa5uo, HHTepHer tr.reguje r,t HoBHHcKe areuqnje, o.(socHo 50olo
BpeAHocril npojema :a cy(tuuaucr.rparbe npojexara npou3Bo.use ue4ujcxux ca4pNaja :a
rereair:ujy.

IV Kpurepujynru :a orleHy npojemara:

Kprlrepujyur4 Ha ocHoBy r<ojax he ce ouerbt{Baru npojercru npujaa,reHu Ha KoHKypc cy:

1. Mepa y xojoj je npe.qnoxeHa npojexrHa aKrlrBHocr no-qo6ua ga ocrsapu jaeHn
nHrepec y o6,racrr.r iansor uudtoprr,rucama;

2. Mepa npyx(aba sehe rapauunje npr.rBpxenocrur npo$ecuoualurrvr 11 ernr.lKlril{
ve.lujc rcru craH:1apnn Nra.



Ha ocuosy rpurepra.iynra u3 craBa 1. ra.rKa l. osor qlaua noce6uo ce oqeml,ie:

1. 3Hauaj npojexra ca craHoBrr[rra:

- ocrBapr{earsa jaeuor HHrepeca y o6,racru jaenor uu$oplrucama,
- ocrBapuBarba HaN{eHe KoHKypca;
- ycx,rafnnarsa npo.ierra ca peaxHflM npo6leuaua, norpe6ar,ra ri

npu Opl.l TeTlilvla U l.l,'bH IIX ryyn a;
- rageHrn$rlKoBaHux u jacuo 5e(tuHucauux norpe6a uu.r,HHx rpyna;
- 3aCTynrBeHOCTlI uHOBarHBHor er'IeMeHTa Y npOjexry rd HoBl.rHapCKo

r.rcTpaxu BaLrKot IIptlcTyn a.

2. Yruuaj H H3BoIJ'buBocr ca craHoBrdtlra:
- ycr,ra!eHocTlt nJIaH14paHlrx aKTIlBHoCTr4 ca qr.lJbeBflMa. oqeKr.rBaHuM

pe3ynrarrrN{a u rorpeSaua qHJ'bHux rpyna:
- creleHa yl.ruaja npojer<ra Ha KBaJtr.{rer uurpopuucarua Lu{BHe r-pyfle;
- Mepr'br.rBocru HHAIIKaropa rcojr.r onnoryhaeajy npaheite pea:rusaqHje

npojerua;
- pa:paleHocrx u rl3BoAJ'L,r4Bocrrl flnaHa pea,ru:aurrje npojexra;
- crelleHa pa:aoine u SuHancujcKe oApxr{Bocrr.r npo.iexra (no:nrusuu erleKru

npoj exra uacraa,rajy ce HaKoH luro ce oKoHr{a no4puxa).

j. Kanaunrerr ca craH0Bltura:
- crereHa optaHu3aunoHIIx x ynpaBJ'baqxr.rx cnoco6uocrr{ npenr'rataqa

npo.iercra;
- HeorrxoAHr.rx pecvpca 3a peanil3aurEjv npojexra;
- crpyLIHxx r.I npo$ecuoualHnx pe$epeHrtlr npeAnararla npojexra. rcoju

ogronapajl, rrpe.Ino]r{eHr.l\r uur,.},eBrlN,ra u aK.rriBHocruua npojexra.

4. 6yuer H onpaBraHocr rporxKoBa ca craHoBr.rrxra:
- rpellu3Hocrrj H pa:pafeHocrn 6yqera npojexra, roju rora:1je vcx,laleuocr

npe4ru!euor rpouKa ca npojerrHr{M aKrr.{BHocrr.rMa;
- eKoHoMcKe onpaBAaHocru flpel,rora Syqera y onHocy ]la ur.lJb npojerftie

AKTHBHOCTI4.

Ha ocHoey rpnrepujyrua n3 craBa 1. raqxa 2. osor .rraua noce6Ho ce ouer*,r,,ie:

l. .{a nr., cy yqecH}rKy r(oHrypca r.r3peqeHe Mepe or crpaHe IpxaBH}1x opraHa,
perynaropliux reJTa llJII4 rejia caMoper)"raquje 1 noc;renrbHx roIHHy AaHa, 360r
Kpmerba npo(lecuoHaJ'IHLIx l.I err.ItlKi4x craHIapla (no4arire npuSas:r,a crpyqHa
c,ryx6a og Pery:raropHor reJ'ra 3a eJ'reKrpolrcre nre5rrje. 3a eneKTpoHcre r,tegnje, a cl;1

Casera 3a uraMny, 3a urraMrraHe u ou,raju uelu.ie);
2. AoKul3 o roMe Aa cy HaKoH r43pr{qar-ba Ka3Hfi Hr'rrr Mepa npeAy3ere aKrr,rBHocru xoje

rapauryjy Aa ce crr4r{au c,ryuaj Hehe noHoeuril.

V O6jan,'ruBarbe KoHnypca rr pox 3a rroAHorrren e npujane

Kouxypc ce o6jan,,.ryje Ha ee6 cajry rpaga Haqxa H y nircry
,,rlaqaHcre HoBtlHe".

Pox sa noAHorxerre npr.rjaee Ha KoHK)'pc je 20 (leaAecer) AaHa or .qaHa
o6jan,uanarua y r-rl4cry ,.9auaucxe HoBuHe".



VI Ilpujana Ha KoHKypc

flpr.rjaaa Ha KoHKypc noAHocI{ ce Ha O6pacqy I xoju je ogLuraunaH y: IlpaeurHrlK o
I{3MeHaMa H .qonyHaMa llpasu,rHnra o cy(ruuaucuparby npojenara 3a ocrBapuBame jaanor
uHrepeca y o6,racru jaeuor uu$opnucama (..C,r. rracHuK PC" 6p. 812017) u qvHV Fr,eroB
cacraBur.{ geo. O6pa:aq ce o6jar,ryje Ha cajry rpa4a Lla.{xa.

Y: npujaey rolHocxnaq npojexra je A)'xaH Aa npHnoli{H:

norryrc,eH npeAnor upojercra (y verHpn npuMepxa);
nonyrbeH 6yuer npojerra ( y qerupll npuuepxa);
peuerLe o perlrcrpaqujrr npaBHor Jurua uJul rpel)BerHuKa y Aresrtujn 3a
npuBpeAHe pefxcrpe;
peuerbe o perucrparlujr.r ne4rl.ja v Perucrpy ueguja nojn ce Bo.{u y AreHqujn :a
npuBpetrHe perucrpe, ca flo,xarlr{Ma yrrflcaHuN,{ y cKnaAy ca 3axoHou o jasHona
r.r H$opnnucamy u r,leguj ulla:
norBpAy Hapo4He 6ar-rr<e Pely6rure Cp6rje .qa HeN,la 6,roxupaH paqyH roja uraje
crapuja oA naryMa pacnrlcriBaH,a KoHK.vpca,

Io3Bony 3a eN{HroBaBe panuo ulwtn TB npotpaMa r13Aary o4 Pery,raropHor rena 3a
eneKrpoHCKe ue4nje;
oBepeHy H::jany/car:racuocr ue4uja(u,ru nuuie ruux) Ia he lporpalrcrrr cagpxaj
6uru ellurosaH/o6jae,reH y roM ntegujy (o6aae:uo caMo 3a npaBHa nr{qa onHocHo
npeAy3erHrl xa xoj r.r ce 5ae u frporr3BoAH,ol,r ue1 uj c xr lr ca4pNaj a.;;

ilornrrcaHy r:jaay yqecHr.tKa KoHKypca o .1oge-neuoj lpNaeuoj nol,rohu Nra,re
BpelHocru (O6pa:aq u:jane ce o6jan,'s1,je ua cajry rpaga L{aura);

nornl{caHy n:jany ylreci{r4Ka KoHKypca Aa nh je :a ncrr npojexar 1, relryhoj
xa,len,qapcxoj ro.drlgx eeh Koprlcrr4o cpe.rICTBa HaMeIieHa npojercrHor,r
cycpr.rnaucuparby y o5:racru jaeHor undtopnrucaH,a Ha peny6,ruurou. norcpaj u Hc rcolr
r.rJ'[4 J]oKarfrHoM Hr4BOy (y C,rO6O4uoj $opuu).

flpulaaa ce noAHocr.r y poxy ol 20 (gaa;ecer) raHa on 4ana o6jan,ruBaH,a Jasuor
no3uBa y nHCr) ..t{aqaucrce HoBnHe".

flpujare Ha Koxrcypc ce no4Hoce y :areopeuoj KoBeprrj, Ha alpecy: fpag Llauax -
fpagcxo nehe, y,ruqa Xl.naua Crpaqnuupa dp. 2, ca Ha3HaKoM: .,HE OTBAPA.I - [prlJABA
HA KOHKYPC".

VII [Io':ns 3a rlpeA!'raran,e q!'raHoBa KoHKypcHe xolrucuje

I1o:ueajy ce HoBuHapcKa u iuennjcxa yrp)'xelra Kao l rre;ujcrrr crpyqrbaur.r
3al'IHrepecoBaHfl 3a pa.q )'KoMIrorjrr 4a.rocraBe rrpeAnor 3a q,rraHoBe xotrucnje ca6ilorpa$ujou,
xoju uucy y cyxoOy HHrepeca r.r ue o6an,uajy.iaegy $yuruujy, y cKnany ca npaBunt{r,la o 6op6u
[poruB xopynur.rje, najxacnuje 20 (aaaaecer) aana oA AaHa o6jar,'runau,a januor [o3uBa y
,rucry ,rtrauancne HoBHHeoo, Ha a!pec)': fpag t{auarc - l-pagcxo nehe, y,ruqa XynaHa
Crparluurapa 6p.2, ca Ha3HaKoil,r ..IPEAIO3t4 3,A LIJIAHOBE KOMI4CI4JE 3A KOHKyPC 34
JABHO hH@OPMI4CAIbE".

flpaao Ha npernararu,e qJ'raHoBa unrajy HoBr.lHapcxa u uegujcrca yApyxema rcoja c1,
perl4crpoBaHa uajuarse 3 ro4une npe Aary\{a pacrtucnBan a KoHrypca u xoja y3 ttpelror 3a
qraHoBe KoMr4cuje nonHoce n roKa3 o perllcrpaquju.

VIII flpey:HMarse KoHKypcHe gonvueuraquje

KoHrcypcHy AoKyMeHraulrjy :auurepecoBaHfi yrrecHlirlH Nrory npey3eru Ha ee6 cajry
rpa:a 9aurca



Hed,raroapemeue npujane Kao I4 npujaee yqecHr.rra KoHKypca rcojn nuje nonHeo Hlrjegan
npo[ucaHr.l .qoKyMeHr HaBeAeH y jasHola no3uBy ua yueuhe y KoHKypcy, ocrlM o6pacrla :a
npujany, Kouilcuja uehe y:eru y pa3r\,rarpalbe.
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Предмет: Предлог у вези конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години 

 

 

 

 

 

 

  1. На основу члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), 

Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања предлаже да се доделе средства за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка у 2020. години, и то: 

 

 

 

 

 

редн

и 

број 

 

 

Подносилац  

 

 

медиј           пројекат 

 

 

предлог        

(у динарима)  

 

1.  
Удружење „Пулс медија“ 

Чачак 

 

Медиа портал 

 

Чачак на длану од 

јутра до мрака 
400.000,00 

2.  
Удружење „Еко задруга“ 

Чачак 
Екозадруга.рс 

Будућност је у 

органској производњи 
250.000,00 
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3.  
ДОО „ЧА МТВ телевизија“ 

Чачак 

 

Моја Тв 

 

Њихова будућност 

зависи само од нас – 

сачувајмо нашу децу 

250.000,00 

4.  
Удружење Унија младих 

Чачак 
Директ 

Млади као пример 

младима 
100.000,00 

5.  
Веб портали „Кабларнет“ 

Чачак 
Кабларнет Нова нормалност 200.000,00 

6.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице ТВ Лав+ 

Одржива 

пољопривреда града 

Чачка 

3.300.000,00 

7.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице 

Информативн

и портал 

www.infopress

.rs 

Чачак на длану 200.000,00 

8.  
ДОО „Matrix media“ Чачак 

 

Б ТВ 

 
Млада страна града 300.000,00 

9.  

Удружење „Рефлектор“ Чачак Рефлектор 
Превенцијом до 

здравља 
300.000,00 

10.  

ДОО „Студио М“ Чачак 
Радио 

Џенарика 
У чачанском атару 400.000,00 

11.  

Веб портали “Пресслидер”  

Чачак 

Марина 

Трмчић пр 

веб портали 

Пресслидер 

Чачак 

Култура сећања – 

сећањем против 

заборава 

200.000,00 

12.  Студио за видео продукцију и 

фотографске услуге „Бус 

плус“ Чачак 

епицентар 

прес 

Младост је супер – 

искористи је! 
200.000,00 

13.  
ДОО „Студио Џокер“ Чачак Радио Џокер Дрога, НЕ! 300.000,00 

14.  
ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

Радио Клик 

ФМ 032 

100,8mhz 

Предузетништво из 

женског угла 
150.000,00 

15.  
ДОО „Чачански глас“ Чачак Ча глас 

Они су будућност 

Чачка, заслужују 

шансу 

300.000,00 

16.  
ДОО „Чачански глас“ Чачак Чачански глас Фер плеј са природом 400.000,00 

17.  Агенција за изнајмљивање 

радио, телевизијске и 

телекомуникационе опреме, 

рекламу и пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

ТВ Галаксија 

32 

 

ОШ „Милица 

Павловић“, школа са 

традицијом 

300.000,00 

18.  
ДОО „Инфо 24 

медиа“Београд 

 

ТВ Инфо 24 

ТВ Инфо 24 

плус 

ТВ Студио Б 

Тајне Народног музеја 

у Чачку 
150.000,00 
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19.  Телевизија „Галаксија 32“ 

ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 

32 

ТВ информатор – реч 

више 
2.700.000,00 

20.  
Агенција за производњу 

аудио-визуелних производа 

„AVN + production“ Чачак 

 

ТВ Галаксија 

32 

Б ТВ 

 

Чачанске планинарске 

стазе 
300.000,00 

21.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро јасик  

продукција“ Чачак 

ТВ Галаксија 

32 

 

Документарни филм 

„Жика Макс – 

утицајни чачански 

вајар“, 

250.000,00 

22.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро антена“ 

Чачак 

Б ТВ 

 

ТВ серијал 

Инклузивним 

образовањем до 

једнаких шанси 

200.000,00 

23.  ДОО „Adria media group“ 

Београд 
еспресо 

Чачак – изазови 

пандемије 
150.000,00 

24.  
ДОО „Mondo inc“ Београд мондо Чачак – актуелности! 100.000,00 

25.  
АД „Новости“ Београд 

Вечерње 

новости 

Ауто-путевима до 

привредног чуда 
100.000,00 

26.  
ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

Телевизија 

Телемарк 

 

 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света пољопривреде - 

Време за семе 

3.126.000,00 

27.  ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

Регионалневе

сти.нет 

Гласније о младима у 

спорту 
474.000,00 

28.  
Центар за информисање, 

културу и развој демократије 

„Директива“ Чачак 

Морава инфо 

Значај и улога 

локалних удружења 

особа са 

инвалидитетом 

600.000,00 

29.  Удружење медија и медијских 

радника 
уммр 

Медији – објективно 

или лично 
400.000,00 

30.  Привредно друштво “ГЗС“ 

Чачак Чачак 
Агропресс 

Плодна моравска 

земља 
600.000,00 

31.  Снимање и издавање звучних 

записа и музике “Куминес“ 

Пријевор 

Звуци Србије 

Народна песма – 

историја садашњост и 

будућност 

250.000,00 

32.  

Делатност новинских 

агенција „Ин-медиа.нет“ 

Чачак 

регионална 

информативна 

новинска 

агенција рина 

Чачак – привредни 

центар Моравичког 

округа:страни и 

домаћи инвеститори 

бирају град на Морави 

за своје пословање 

550.000,00 

33.  
Студио за фото, видео и пост 

продукцију „4н студио“ Чачак 
4Н 

Наш дан – живот ОСИ 

на сеоском подручју 

града Чачка 

450.000,00 

34.  ДОО „Чворак“ Чачак Чворак вести Да старост буде лепа 100.000,00 

35.  Студио за видео продукцију 

„Ганис 032“ Чачак 
Б ТВ ТВ емисија МО спорт 150.000,00 

36.  
ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Чачанске 

новине 
Лични пратиоци 250.000,00 
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37.  

ДОО „Озон медиа“ Чачак Ozon press 

Чачанско женско 

предузетништво – 

економско, социјално 

и друштвено 

оснаживање жена 

300.000,00 

38.  
ДОО “Televizija GM plus 

cable“ Горњи Милановац 
ТВ ГМ плус 

Женско 

предузетништво у 

Моравичком округу 

400.000,00 

39.  Кинематографија и видео 

производња „Агро караван ср 

продукција“ Чачак 

Б ТВ 

 

Агрокараван – Чачак 

западно поморавље 
350.000,00 

40.  Производња телевизијског 

програма „Кадар“ Шабац 

ТВ Галаксија 

32 

Србија у кадру – Чачак 

у кадру 
150.000,00 

41.  
ДОО „TV super sat 

communication“ Београд 

инфо 24 

медиа 

моравички рс 

Културно богатство 

Чачка 
150.000,00 

42.  
ДОО „In network 

solution“Београд 

 

Радио 96 

Фабрика за 

пречишћавање 

отпадних вода за 

здраву животну 

средину 

200.000,00 

 

 

 

 

2. Комисија није предложила доделу средства за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  у 2020. 

години, и то: 

 

 

 

 

редн

и 

број 

 

 

Подносилац  

 

 

медиј 

 

       пројекат 

 

 

предлог  

 

1.  ДОО „Ивањички радио“ 

Ивањица 
ивањица инфо 

Имам нешто важно да 

ти кажем 
одбијено 

2.  ДОО „Ивањички радио“ 

Ивањица 

ивањички 

радио 
Наша прича о Чачку одбијено 

3.  
Удружење „Мултикултура 

Србије“ Крушевац 
новости дана 

Прошлост, садашњост 

и будућност Руса у 

Чачку 

одбијено 

4.  
Удружење Савез Срба из 

региона Београд 

 

Српско коло 

 

Српско коло Чачак одбачено 

5.  ДОО „Alo media system“ 

Београд 
Аlo! 

Упознај Србију - 

Чачак 
одбијено 

6.  ДОО „Радио Јавор“ Ивањица Радио Јавор Слушајмо једни друге одбачено 

7.  ДОО „Радио Пожега“ Пожега Радио Пожега Чачак три плус одбачено 

8.  Кинематографија и видео 

производња „Алвес“ Чачак 

Б ТВ 

 

Геодиверзитет и 

предеоне вредности 
одбијено 
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Овчарско-кабларске 

клисуре 

9.  
Новинска агенција „МНА“ 

Чачак 

Новинска 

агенција МНА 

 

Глас за једнакост одбачено 

10.  Удружење „Чачанке“ Чачак Чачанке Чачанке одбачено 

11.  Привредно друштво “ГЗС“ 

Чачак Чачак 

Глас западне 

Србије 

Чачак на раскршћу 

путева 
одбијено 

12.  
ДОО „Све на длану“ Чачак БТВ 

Најважнија споредна 

ствар на свету – ТВ 

серијал 

одбијено 

13.  

ДОО “Public media 

communications“ Београд 
Лучани инфо 

Органска 

пољопривреда – пут ка 

очувању 

агроекосистема и 

производње здраве 

хране 

одбијено 

14.  

Синдикат новинара Србије СИНОС 

Живот са ковидом 19 – 

професионалним 

информисањем против 

вируса 

одбијено 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Градско веће града Чачка је расписало Јавни позив за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка у 2020. години, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017). Јавни позив је објављен 20. октобра 2020. године у листу „Чачанскe новине“ и на сајту 

града Чачка (www.cacak.org.rs) и трајао је 20 дана, а закључно са 9. новембром 2020. године. У 

наведеном року достављено је 56 пројеката. Није било неблаговремених пријава.  

 

На основу члана 11. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), 

Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка је 

у циљу утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, затражила од осамнаест 

учесника конкурса да отклоне недостатке у достављеној документацији, а у року од осам дана 

од дана достављања обавештења. Поред тога, Градска управа је у складу са чланом 18. став 3. 

Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), прибавила обавештење од Савета за 

штампу и Регулаторног тела за електронске медије.  

 

 У складу са чланом 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) 

Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања је разматрала приспеле пријаве на 

конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији града Чачка у 2020. години.  
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Комисија у складу са чланом 11. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за  

остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017) није разматрала пројекат достављен од стране Удружење Савез Срба из региона 

Београд. 

Комисија није разматрала пројекат достављен од стране Удружење „Чачанке“ Чачак, јер 

не испуњава услове утврђене чланом 16. Правилника о суфинансирању пројеката за  

остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017). 

Комисија није разматрала пројекат достављен од стране ДОО „Радио Јавор“ Ивањица, 

јер не испуњава услове утврђене чланом 17. Правилника о суфинансирању пројеката за  

остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017). 

Комисија није разматрала пројекат достављен од стране ДОО „Радио Пожега“ Пожега, 

јер не испуњава услове утврђене чланом 8. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за  

остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017). 

С обзиром да је Новинска агенција „МНА“ Чачак, по свом правном облику 

предузетничка радња, а да је оснивач Милош Лукић предузетник преминуо, у складу са чланом 

91. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 

5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) предузетник по сили закона губи својство предузетника и 

брише се из регистра привредних субјеката, изузев уколико наследник или члан породичног 

домаћинства не пријави регистру наставак обављања делатности. Имајући у виду да у регистру 

није спроведен поступак наставка обављања делатости, нити је Комисија обавештена о таквој 

намери, Комисија није разматрала достављени пројекат. 

 

 

Образложење за пројекте које је Комисија разматрала: 

 

Ред. 

бр. 

место Подносилац пројекта Назив пројекта Образложење 

1. Ивањица ДОО Ивањички радио, 

Ивањица инфо  

 

“Имам нешто 

важно да ти 

кажем“ 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла у предвиђеном 

року. Вредност пројекта је 

500.000,00 динара, а 

подносилац аплицира за 

суфинансирање у 

вредности од 400.000,00 

динара. Тема пројекта је 

сарадња са удружењима 

ОСИ у Чачку. Подносилац 

има намеру да кроз  20 

медијских садржаја укаже 

на потребу решавања 

проблема циљне групе. 

При том, сам циљ пројекта  

циљне групе нису добро 

дефинисани, а опис 

активности није разрађен. 

Резултати и индикатори 

нису добро дефинисани. 

Биографије учесника 

пројекта нису написане 

као ни искуство 
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подносиоца,те Комисија 

није уверена да пројекат 

може да се реализује.У 

делу буџета наведено је да 

апликан планира да за 

изнајмљивање студија 

определи 100.000,00 

динаре, а конкурише за 

портал.  Комисија 

предлаже да се пројекат не 

подржи.  

2. Ивањица ДОО Ивањички радио,  

Ивањички радио,  

„Наша прича о 

Чачаку“ 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла у предвиђеном 

року. Вредност пројекта је 

500.000,00 динара, а 

подносилац аплицира за 

суфинансирање у 

вредности од 400.000,00 

динара. Планирано је да 

кроз свакодневне емисије 

(50) посредством 

информативних садржаја 

буде указано на допринос 

развоју критичке свести и 

афирмацији интерактивног 

учешћа грађана у 

побољшању рада локалне 

самоуправе, али то кроз 

даљу разраду пројекта није 

представљено на добар 

начин. Апликант није 

добро дефинисао циљ 

пројекта, циљне групе, а 

опис активности готово да 

и није дат. У делу буџета 

иако апликант наводи 

техничке капацитета своје 

радио станице, тражи 

100.000,00 динара за 

изнајмљивање студија, 

што Комисија не може да 

подржи. Зато предлажемо 

да пројекат „Наша прича о 

Чачаку“ не буде подржан.  

3. Крушевац Удружење 

Мултикултура Србије, 

Новости дана 

„Прошлост, 

садашњост и 

будућност Руса у 

Чачку“ 

Подносилац је доставио 

документацију у 

предвиђеном року. 

Вредност пројекта је 

395.000,00 динара, а 

подносилац аплиција за 

315.000,00 , што је у 

складу са јавним позивом. 

Пројектом је предвиђено 

15 медијских садржаја о 
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доприносу Руса у развоју 

Чачака: уметничка дела, 

грађевине, споменици 

културе, образовне 

институције, као и 

данашњи живот Руса у 

овом граду. Резултати и 

индикатори нису добро 

дефинисани. Комисија је 

стекла утисак на основу 

датог предлога пројекта да 

је пројекат уопштен и да 

се односи генерално на 

живот Руса у целој Србији, 

а најмање у граду Чачку. У 

буџетском делу, добро су 

набројани персонални 

трошкови, али онда се 

поново кроз стаку 

„трошкови  дневница на 

службеном путу“ 

аплицира за чак 52.000,00 

динара, а од те суме од 

локалне самоуправе се 

тражи 38.000,00 динара. 

Комисија предлаже да се 

пројекат не подржи.  

4. Чачак Удружење Пулс 

медија, Медиа портал 

„Чачак на длану од 

јутра до мрака“ 

Подносилац је доставио 

сву неопходну 

документацију у 

предвиђеном року. 

Вредност пројекта је 

900.000,00 динара, а 

подносилац аплицира за 

суфинансирање у 

вредности од 700.000,00 

динара, што не прелази 80 

посто и у складу је са 

критеријумима јавног 

позива. Циљ пројекта је да 

кроз 30 медијских 

садржаја информише 

грађане Чачка о 

активностима различитих 

привредних и друштвених 

субјеката као и 

презентација спортских и 

културно забавних 

догађаја у граду. Значај 

пројекта прецизно 

представљен, циљ и циљне 

групе солидно 

дефинисане. У буџетском 

делу, сматрамо да су 

оперативни трошкови 
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предимензионирани, 

конкретно, услуге 

снимања и монтаже видео 

прилога, те Комисија 

предлаже да пројекат буде 

подржан са 400.000,00 

динара. Доставити 

ревидирани буџет. 

6. Чачак Удружење Еко задруга, 

Екозадруга.рс  

„Будућност је у 

органској 

производњи“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 500.000,00. 

Подносилац је предложио 

суфинасирање у износу од 

350.000,00 динара. Тема 20 

прилога у пројекту је еко, 

односно органска 

производња – њене 

предности и изазови. Опис 

пројекта није прецизно дат 

, али је значај пројекта 

добро разрађен. Циљ 

пројекта добро постављен. 

План реализације 

активности добро 

постављен. Циљеви и 

индикатори солидно 

дефинисани, а буџет 

реалан. Зато Комисија 

предлаже да се пројекат 

„Будућност је у органској 

производњи“ подржи са 

250.000,00 динара. 

Потребно је да апликант 

достави ревидирани буџет.  

6. Чачак ДОО „ЧА МТВ 

телевизија“,Моја Тв  

„Њихова 

будућност зависи 

само од нас – 

сачувајмо нашу 

децу“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 1.046.000,00 

Подносилац је предложио 

суфинансирање у износу 

од 523.000,00. Тема је 

актуелна, а тиче се 

превенције болести 

зависности код деце и 

њихова заштита на 

интернету. Значај је 

темељно урађен. Циљ је 

повећање информисаности 

како би се допринело 

превенцији дигиталног 

насиља и болести 

зависности. Циљне групе  
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и активности на пројекту 

су солидно образложене. 

Пројекат је одржив. 

Одобравају се средства за 

реализацију пројекта у 

износу од 250.000,00 

динара. Подносилац у 

обавези да достави 

ревидирани буџет. 

7. Чачак Унија младих, Директ „Млади као 

пример младима“ 

Документација 

подносиоца пројекта је 

комплетна и у 

предвиђеном року 

достављена. Укупна 

вредност пројекта је 

454.226,00 динара. 

Подносилац је предложио 

суфинасирање у износу од 

360.000, 00. Пројектом је 

предвиђено 10 чланака и 

20 фотографија  о 

успешним младим људима 

до 30 година сстарости. 

Тема је од значаја и кроз 

пројекат добро разрађена. 

Значај пројекта је потпуно 

и детаљно образложен. 

Циљ пројекта је добро 

дефинисан и прецизан. 

Циљне групе, такође. План 

реализације пројектних 

активности је могао бити 

прецизнији и боље 

разрађен. Резултати и 

индикатори добри. 

Пројекат је одржив. 

Комисија сматра да су 

оперативни трошкови 

предимензионирани, на 

пример, за веб 

администрацију портала за 

два месеца наведена је 

сума од 200.000,00 динара, 

што Комисија сматра 

нереалним. Зато 

предлажемо да пројекат 

буде суфинансиран у 

износу од 100.000,00 

динара. Неопходно је да 

апликант достави 

ревидирани буџет.  

8. Београд Ало медиа систем 

ДОО,АЛО  

„Упознај Србију- 

Чачак“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у траженом 

року. Укупна вредност 



 11 

пројекта је 2.800.000, 00 

динара. Подносилац је 

предложио суфинасирање 

у износу од 900.000,00. У 

опису пројекта наведено је 

да је пројекат „намењен 

свим грађанима 

КРУШЕВЦА и онима који 

се тако осећају“, те 

Комисија сматра да је 

апликант недовољно 

пажњиво писао пројекат. 

Медијски садржаји нису 

дефинисани. Осим тога, 

као резултат пројекта 

наведено је „боља 

информисаност грађана 

Чачака“, а као индикатор 

тог резултата „повећање 

задовољства 

становништва“ те је 

Комисији остало нејасно 

како ће то задовољство 

апликант „измерити“ на 

крају реализације пројекта.  

Буџет пројекта је по 

мишљењу комисије 

нереалан, те предлажемо 

да се пројекат не подржи 

на овом јавном конкурсу.  

9. Чачак Веб портали Кабларнет 

Чачак 

„Нова нормалност“ Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 786.200.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

408.000.оо динара. Ђурђе 

Мечанин пр веб портали 

Кабларнет Чачак, Пројекат 

“Нова нормалност” 

предвиђа израду 15 

ауторских текстова 

праћених фотографијама, 

који дају  одговор на 

питање како се грађани 

Моравичког округа 

привикавају на нова 

правила понашања која 

намеће пандемија корона 

вируса. Комисија је 

мишљења да су 

предложене пројектне 

активности подобне да се 
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оствари јавни интерес у 

области јавног 

информисања и предлаже 

због нереално високих 

персоналних трошкова, да 

се пројекат суфинансира у 

износу од 200.000 динара. 

10. Ужице ДОО „Конзум лав“ 

Ужице, ТВ Лав+“ 

 

„Одржива 

пољопривреда 

града Чачка 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у траженом 

року Укупна вредност 

пројекта је 7.019.800.оо 

динара од тога, средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

3.500.000.оо динара. 

Предузеће Конзум Лав 

д.о.о. ТВ Лав Плус, 

Пројекат “Одржива 

пољопривреда града 

Чачка” обухвата 

производњу и емитовање 

100 медијских садржаја у 

различитим телевизијским 

формама. Пројекат се бави 

пољопривредним темама 

које су од значаја за 

становништво из руралних 

делова Чачка. Комисија је 

мишљења да предложени 

пројекат у потпуности 

остварује јавни интерес у 

области јавног 

информисања  те да је 

потпуно усклађен са 

Стратегијом одрживог 

развоја града Чачка, па 

предлаже буде 

суфинансиран у износу од 

3.300.000.оо динара. 

11. Ужице, ДОО „Конзум лав“ 

Ужице, Информативни 

портал infopress.rs  

„Чачак на длану“ Документација 

подносиоца пројекта је 

комплетна и у 

предвиђеном року 

достављена. Предузеће 

Конзум Лав д.о.о. 

Информативни портал 

www.инфопресс.рс, 

Пројекат “Чачак на длану” 

обухвата производњу 150 

текстова праћених 

фотографијама о 

актуелним темама из 

области привреде, 

пољопривреде, туризма, 
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културе и друштвеног 

живота, инфраструктуре, 

спорта и забаве, здравства 

и социјалне заштите и 

заштите животне средине. 

Укупна вредност пројекта 

је 3.132.000.оо динара од 

тога средства за која се 

аплицира из буџета града 

Чачка износе 2.500.000.оо 

динара. Предложене 

пројектне активности 

подобне су да се оствари 

јавни интерес у области 

јавног информисања. 

Комисија је мишљења да 

су предвиђени трошкови 

пројекта нереално 

исказани, па предлаже да 

се пројекат суфинансира у 

износу од 200.000.оо 

динара. Неопходно је да 

апликант достави 

ревидирани буџет. 

12. Чачак ДОО „Matrix media“, 

Телевизија Б ТВ,  

„Млада страна 

града“ 

Документација 

подносиоца пројекта је 

комплетна и у 

предвиђеном року 

достављена. 

Матрикс Медиа д.о.о. 

Пројекат “Млада страна 

града” предвиђа 

производњу и емитовање 

10 емисија намењених 

унапређењу положаја 

младих. Укупна вредност 

пројекта је 840.600.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

412.000.оо динара. 

Пројектом је јасно 

дефинисана циљна група, 

а његова реализација 

подстиче младе да се 

активно укључе у 

решавање пробле које их 

муче. Комисија сматра да 

пројекат треба 

суфинансирати у износу 

од 300.000,00 динара.  

13. Чачак Удружење Рефлектор, 

Рефлектор  

„Превенцијом до 

здравља“ 

Документација 

подносиоца пројекта је 

комплетна и у 

предвиђеном року 
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достављена. Укупна 

вредност пројекта је 

700.000.оо динара од тога 

средства за која се 

аплицира из буџета града 

Чачка износе 550.000.оо 

динара. Достављени 

пројекатт Удружења 

Рефлектор, под називом 

“Превенцијом до здравља” 

обухвата 20 текстова 

праћених фотографијама и 

видео садржајем, на тему 

здравствених препорука и 

савета лекара како би се 

сачувало здравље у време 

епидемије Ковид 19. Тема 

је актуелна, уочен је значај 

реализације пројекта за 

подизање свести грађана у 

превентивној борби 

против вируса корона. 

Препознат је циљ и утицај 

пројекта на друштвену 

заједницу. Финасијски 

захтев за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у 

целини због нереално 

исказаних трошкова. 

Комисија предлаже да се 

пројекат суфинансира са 

300.000.оо динара. 

Потребно је доставити 

ревидирани буџет. 

14. Чачак Радиодифузно 

предузеће Студио М 

ДОО, Радио Џенерика,  

„У чачанском 

атру“ 

Документација 

подносиоца пројекта је 

комплетна и у 

предвиђеном року 

достављена. Радиодифузно 

предузеће Студио М доо, 

Радио Џенарика, Пројекат 

“У чачанском атару” 

предвиђа емитовање 48 

радио емисија на тему 

чачанских села, са циљем 

истраживања и 

информисања о тренутном 

стању, потребама и 

недостацима у сеоском 

подручју и потенцијалима 

за развој руралних области 

чачанског краја. Укупна 

вредност пројекта је 

970.030.оо динара од тога 

средства за која се 
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аплицира из буџета града 

Чачка износе 688.630.оо 

динара.  Елементи 

пројектне пријаве су добро 

конципирани и разрађени, 

из којих се уочава 

пројектни задатак. Захтев 

за суфинансирање 

пројекта није прихваћен у 

целини, за реализацију 

пројекта додељује се 

400.000.оо динара. 

Доставити ревидирани 

буџет. 

15. Чачак, 17. Веб портали 

“Пресслидер” 

Пресслидер  

 

„ Култура сећања – 

сећањем против 

заборава“ 

Документација 

подносиоца пројекта је 

комплетна и у 

предвиђеном року 

достављена. Марина 

Трмчић веб портали 

Пресслидер, Пројекат 

“Култура сећања – 

сећањем против заборава”, 

предвиђа израду и 

објављивање 20 текстова о 

животу Чачана у 

двадесетом веку из угла 

обичног грађанина. 

Укупна вредност пројекта 

је 800.000.оо динара од 

тога средства за која се 

аплицира из буџета града 

Чачка износе 500.000.оо 

динара. Циљ пројекта је 

јасно дефинисан. Значај 

пројекта је усклађен са 

циљним групама.Опис 

активности је разрађен до 

детаља. Комисија 

предлаже да се пројекат 

подржи са 200.000.оо 

динара, те је неопходно 

доставити ревидирани 

буџет. 

16. Чачак Студио за видео 

продукцију и 

фотографске услуге 

„Бус плус“, 

Епицентарпрес, 

„ Младост је супер 

– искористи је!“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 551.850.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

439.800.оо динара. Студио 

за видео продукцију и 

фотографске услуге “Бус 
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Плус”, Инфирмативни 

портал “Епицентар прес”, 

Пројекат “Младост је 

супер - искористи је” 

обухвата израду и 

објављивање 5 веб 

фељтона и једног 

десетоминутног 

документарног филма о 

успешним младим људима 

у различитим областима. 

Циљ пројекта је јасно 

назначен, и у складу је са 

предвиђеним пројектним 

активностима. Циљне 

групе су правилно 

одређене. Због нереалних 

трошкова комисија сматра 

да предложени пројекат 

треба суфинансирати са 

200.000.оо динара. 

17. Чачак ДОО Студио Џокер, 

Радио Џокер 

 

„ Дроге - НЕ“ Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 564.000.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

450.000.оо динара. Радио 

Џокер, Пројекат “Дрога, 

НЕ” предвиђа емитовање 

40 троминутних радио 

прилога, на тему 

превенције наркоманије. 

Реализација пројекта 

допринеће подизању 

свести житеља Чачка о 

штетности које употреба 

наркотика изазива. 

Предложене пројектне 

активности подобне да се 

оствари јавни интерес у 

области јавног 

информисања. Комисија 

предлаже због нереално 

високих персоналних 

трошкова, пројекат 

суфинансира у износу од 

300.000.оо динара. 

18. Чачак ДОО „Radio 

Xanadu“Радио Клик 

ФМ 032 100,8mhz  

 

„Предузетништво 

из женског угла“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. Радио Xанаду доо, 

Клик ФМ 032, Пројекат 



 17 

“Предузетништво из 

женског угла” предвиђа 

емитовање 20 

једночасовних емисија на 

тему подизања свести 

жена и могућностима 

покретања предузетничке 

делатности. Укупна 

вредност пројекта је 

1.086.400.оо динара од 

тога средства за која се 

аплицира из буџета града 

Чачка износе 811.000.оо 

динара. Тема је од значаја 

за наведену циљну групу. 

Активности су разрађене. 

Трошкови реализације 

пројекта су нереално 

високи. Комисија 

предлаже да се пројекат 

суфинансира са 150.000.оо 

динара.Апликант треба да 

достави ревидирани буџет. 

19.  Чачак ДОО „Чачански глас“, 

Ча глас  

„ Они су 

будућност Чачка, 

заслужују шансу“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. ДОО Чачански глас, 

ЧАГЛАС Чачак, Пројекат 

“Они су будућност Чачка, 

заслужују шансу” 

предвиђа објављивање 30 

текстова разних жанрова, 

са циљем да се мапирају 

проблеми са којима се 

млади суочавају приликом 

потраге за послом, као и 

потребе привреде за 

одговарајућим кадровима. 

Укупна вредност пројекта 

је 849.280.оо динара од 

тога средства за која се 

аплицира из буџета града 

Чачка износе 678.000.оо 

динара. Препозната је тема 

од значаја за локалну 

средину. Примарни циљ је 

адекватно дефинисан. 

Комисија предлаже са 

пројекат буде 

суфинансиран у износу од 

300.000.оо динара. 

20. Чачак Новинско издавачко 

друштво „Чачански 

глас“, Чачански глас  

 

„Фер плеј са 

природом“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. Укупна вредност 
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пројекта је 891.540.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

707.000.оо динара. 

Новинаско издавачко 

друштво Чачански глас, 

Пројекат “Фер плеј са 

природом” предвиђа 

објављивање 25 текстова 

различитих жанрова, на 

тему честих елементарних 

непогода и  проблема у 

систему заштите животне 

средине у Чачку. 

Реализацијом пројекта 

указује се на значај 

укључивања свих грађана 

у решавање еколошких 

проблема. Примарне и 

секундарне циљне групе 

су добро конципиране. 

Комисја предлаже, због 

нереално увећаних 

трошкова, да се пројекат 

суфинансира са 400.000.оо 

динара. Апликант треба да 

достави ревидирани буџет. 

21. Чачак Агенција за 

изнајмљивање радио, 

тв и 

телекомуникационе 

опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци 

галаксије“, ТВ 

Галаксија 32  

 

„ОШ Милица 

Павловић, школа 

са традицијом“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року.  Укупна вредност 

пројекта је 1.008.990.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

500.000.оо динара. 

Агенција за изнајмљивање 

радио, тв и 

телекомуникационе 

опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци 

галаксије“, предвиђа да 

медијски садржај пласира 

на програму ТВ Галаксија 

32. Основна идеја и тема 

пројекта је документарни 

филм о основној школи 

Милица Павловић, једној 

од најстаријих школа у 

граду. Значај пројекта је 

добро приказан, циљ и 

циљне групе, такође. Опис 

активности које ће довести 

до реализације пројекта 
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темељне и добро 

представљене. Буџет мало 

предимензиониран у делу 

персоналних трошкова, те 

Комисија предлаже да се 

пројекат подржи  у износу 

од 300.000 динара. 

Апликант је дужан да 

достави ревидирани буџет 

пројекта.  

22. Београд ДОО  Инфо 24 медиа, 

Продукција ТВ Инфо 

24, Инфо 24 плус, Тв 

Студио Б 

 

“Тајне Народног 

музеја у Чачку“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року.  Укупна вредност 

пројекта је 3.734.000.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

1.862.000.оо динара.  Тема 

пројекта огледа се у самом 

називу, и добро је 

постављена. Апликант је 

предвидео 10 

телевизијских медијских 

садржаја информативног, 

документарног, колажног 

типа у трајању од 25 

минута. Медијски садржај 

биће емитован на 

програму ТВ Инфо 24, 

Инфо 24 плус, Тв Студио 

Б.  Сви елементи пројектна 

су добро постављени, 

осим буџета за који 

Комисија сматра да је 

нереалан. Зато прелажемо 

да се пројекат 

суфинансира у износу од 

150.000 динара. 

Неопходно је да апликант 

достави ревидирани буџет 

пројекта.  

23. Чачак Телевизија „Галаксија 

32“ ДОО, ТВ Галаксија 

32 

 

„ТВ информатор – 

Реч више“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року.  Укупна вредност 

пројекта је 6.150.000.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

3.060.000.оо динара. Како 

стоји у опису пројекта, 

тема пројекта „ТВ 

информатор – Реч више“ 

директно се надовезује на 
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централну, дневно 

информативну емисију Тв 

Информатор телевизије 

Галаксија 32. Пројекат је 

замишљен тако да 120 

петоминутних садржаја 

представљају својеврсну 

надоградњу  оних прилога 

који се свакодневно 

пласирају, али који 

изазову највише пажње 

због своје актуелности или 

значаја за локалну 

средину. Тако ће 

грађанима-кама бити 

омогућено да подробније 

буду информисани о 

актуелној теми дана кроз 

старе алате новинарства. 

Истраживачким 

приступом. Циљ пројекта 

као и циљне групе, 

апликант је добро 

разрадио и дефинисао, а 

опис активности уверава 

да ће заиста и доћи до 

планиране реализације 

пројекта. Осим тога, 

апликант има техничке и 

кадровске потенцијале. 

Комисија предлаже да се 

пројекат ТВ информатор – 

Реч више“ суфинансира у 

износу  2.700.000 динара.  

24. Чачак Агенција за 

производњу аудио-

визуелних производа 

„AVN + production“ТВ 

Галаксија 32, БТВ МТС 

ТВ Телеком Србија 

„Чачанске старе 

стазе“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року.  Укупна вредност 

пројекта је 1.216.000.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

606.000.оо динара.  Тема 

пројекта је планинарење  и 

планинарске стазе Чачка и 

околине. Планиран је 

серијал од 9 тв емисија у 

трајању од 25 минута о 

овој теми. Кроз медијске 

садржаје биће 

спромовисани и здрави 

стилови живота и 

упознавање са природним 

лепотама овог краја. У 

пројекту је планирана 
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сарадња са Планинарским 

друштвом Каблар из 

Чачка. Значај пројекта је 

добро образложен, Циљ и 

циљне групе прецизно 

дефинисане, а опис 

активности детаљно 

урађен. Резултази и 

индикатори су мерљиви. У 

буџетском делу Комисија 

сматра да су исказани 

претерани трошкови, 

нарочито у оперативним 

трошковима и зато 

предлаже да се пројекат 

подржи у износу од 

300.000 динара. Апликант 

треба да достави 

ревидирани буџет пројекта 

у предвиђеном року.  

25. Чачак Кинематографија и 

видео производња 

„Агро јасик 

продукција“, ТВ 

Галаксија 32 

„Документарни 

филм Жика Макс – 

утицајни чачански 

вајар“  

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року.  Укупна вредност 

пројекта је 820.000.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

410.000.оо динара. 

Пројекат подрзумева 

снимање и емитовање 

документарног филма о   

утицајном чачанском  

вајару Живораду 

Максимовићу. Реч је о 

оригиналном  

заокруженом медијском 

садржају. У филму ће бити 

обрађен живот и рад овог 

уметника и његов значај и 

утицај на културну сцену 

Чачка. Кључни делови 

пројекта су добро 

постављени, а планирана 

је реализација, углавном 

на територији Чачка и 

општине Горњи 

Милановац. Опис 

активности је добро 

разрађен. Комисија 

предлаже да се пројекат  

„Документарни филм 

Жика Макс – утицајни 

чачански вајар“ 

суфинансира из градског 
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буџета са  

250.000 динара. Апликант 

је дужан да достави 

ревидирани буџет 

пројекта.  

26. Чачак Студио за видео 

производљу АЛВЕС, Б 

ТВ,  

 

„Геодиверзитет и 

предеоне 

вредности 

Овчарско-

кабларске 

клисуре“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року.  Укупна вредност 

пројекта је 820.000.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

410.000.оо динара Опис 

пројекта није добро 

образложен. А једна од 

главних замерки је буџет 

пројекта у коме се сума у 

износу од 100.000 динара 

тражи за изнајмљивање 

опреме, а у опису 

активности стоји да ће 

Алвес студио све сам 

урадити у сопственој 

режији. Комисија 

предлаже да се пројекат не 

подржи.  

27. Чачак Кинематографија и 

видео производња 

„Агро антена“,ТВ 

Галаксија 32  

 

“ТВ серијал 

Инклузивним 

образовањем до 

једнаких шанси“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року.  Укупна вредност 

пројекта је 1.022.000.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

506.000.оо динара. 

Кинематографија и видео 

производња „Агро 

антена“, предложила је 

пројекат “ТВ серијал 

Инклузивним 

образовањем до једнаких 

шанси“ који ће бити 

емитован на програму  

ТВ Галаксија 32. Циљна 

група су породице  у 

којима има деце из 

маргинализованих група. 

Бољим информисањем те 

породице ће бити 

оснажене.  Серијал 

предвиђа 2 емисије у 

трајању од 45 минута и 4 

информативна прилога. 

Све остале категорије 



 23 

пројекта су солидно 

постављене, а опис 

активности уверава да ће 

планирано и бити 

реализовано.Биографије 

учесника пројекта су 

требале бити уверљивије, 

као и искуство подносиоца 

пројекта. Комисија 

предлаже да пројекта буде 

суфинансиран у износу од 

200.000,00 динара.  

28. Београд ДОО „Adria media 

group“, Еспресо  

 

„ Чачак – изазови 

пандемије“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року.  Укупна вредност 

пројекта је 674.000.оо 

динара од тога средства за 

која се аплицира из буџета 

града Чачка износе 

500.000.оо динара. 

Предложено је 10  

текстова информативног 

карактера у оквиру 

серијала  „ Чачак – изазови 

пандемије“. Предвиђено је 

објављивање у  

електронском издању на 

сајту еспресо.рс. Циљ је да 

грађанима-кама Чачка 

буду понуђени медијски 

садржаји о специфичним 

активностима институција 

и установа у граду у 

погледу борбе против 

пандемије. Примарне и 

секундарне групе су добро 

одређене. Као и опис 

активности. Буџет 

пројекта је 

предимензиониран, те 

Комисија предлаже да се 

пројекат суфинансира у 

износу од 150.000,00 

динара. Неопходно је да 

апликант поднесе 

ревидирани буџет пројекта 

у предвиђеном року.  

29. Београд МОНДО ИНЦ ДОО, 

портал Мондо  

 

„ Чачак – 

актуелности“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 695.000,00. 

Подносилац је предложио 

суфинансирање у износу 
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од 500.000,00 динара. Циљ 

пројекта је дефинисан као 

подизање нивоа 

информисања јавности о 

актуелним дешавањима од 

значаја за живот грађана-

ки Чачка. Предвиђено је 

10 медијских садржаја . 

Опис активности је 

солидно приказан, као и 

резултати и индикатори 

резултата у пројекту. У 

буџету су приказани само 

персонални трошкови. 

Комисија предлаже да се 

пројекат подржи са 

100.000,00 динара. 

Неопходно је да апликант 

достави у предвиђеном 

року, ревидирани буџет 

пројекта.  

30. Београд НИД Компанија 

Новости, Вечерње 

новости,  

 

„Ауто-путевима до 

привредног чуда“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 842.719,16. 

Подносилац је предложио 

суфинансирање у износу 

од 600.000,00 динара. 

Вечерње новости 

посредством пројекта 

„Ауто-путевима до 

привредног чуда“, 

предвиђају објављивање 

специјалног додатка који 

ће обрађивати теме везане 

за ауто-пу „Милош 

Велики“, након чије 

изградње је, по речима 

апликанта, Чачак постао 

саобраћајно чвориште у 

Србији. Сврха је 

информисање грађана-ки, 

потенцијалних партнера о 

улагањима у ову 

општину.планирано је 

штампање специјалних 

додатака на 4 странице у 

тиражу од 90.000,00 

примерака Вечерњих 

новости за сва издања. 

Пројекат је солидно 

постављен, те Комисија 

предлаже да се 

суфинансира износом од 
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100.000,00 динара. 

Неопходно је доставити 

ревидирани буџет 

пројекта. Напомена: 

Напомена: Председник 

Комисије изузет је из 

одлучиванја у овом 

пројекту. 

31. 

 

Чачак ДОО„Телевизија 

Телемарк“,Телевизија 

Телемарк 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света 

пољопривреде - 

Време за семе 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 6.257.880,00. 

Подносилац је предложио 

суфинансирање у износу 

од 3.126.000,00. 

Планирана је реализација 

информативне и 

едукативне емисије о 

актуелностима у 

пољопривреди и 

агробизнису. Емисија би 

била посвећена одрживој и 

модерној пољопривреди. 

Планирано је чак 156 

медијских садржаја, од 

вести, преко емисија и 

промо филмова. Значај 

пројекта је потпуно, 

детаљно и са пуно 

података образложен и 

истакнут. Активности су 

врло темељно 

образложене са насловима 

сваке од емисија и темом 

којом ће се иста бавити. 

Резултати и индикатори 

добро дефинисани. 

Пројекат је одржив јер 

представља наставак 

успешног серијала ''Време 

за семе'' који је започет 

2013. Буџет је коректно 

планиран. Пројекат се 

подржава у целости са 

3.126.000,00.  

32. Чачак ДОО „Телевизија 

Телемарк“, Регионалне 

вести.нет 

 

„Гласније о 

младима у спорту“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 626.360,00 

динара. Подносилац је 

предложио суфинасирање 

у износу од 479.950,00. 

Пројекат обухвата серијал 
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видео и текстова за портал 

о раду спортских 

колектива, спортским 

актривностима и 

организације спорта на 

подручју града Чачка.  

Планирана су 54 медијска 

садржаја ( 18 видео 

прилога, 9 

специјализованих емисија, 

9 промо филмова, 18 

текстова са фотографијама 

за портал. Циљ је добро 

дефинисан, као и 

резултати и индикатори. 

Пројекат је одржив. 

Подржава се са 474.000,00 

динара. Доставити 

ревидирани буџет. 

33. Чачак Центар за 

информисање, културу 

и развој демократије 

„Директива“, Морава 

инфо 

 

 

„Значај и улога 

локалних 

удружења особа са 

инвалидитетом“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 808.800, 00 

динара. Подносилац је 

предложио суфинасирање 

у износу од 620.000,00 

динара. Тема је актуелна и 

врло значајна. Сврха 

пројекта је креирање и 

пласирање 27 медијских 

садржаја који су 

намењени, пре свега, 

ОСИ.Циљ и циљне групе 

су добро дефинисани. 

Значај пројекта је детаљно 

образложен, а опис 

активности добро 

приказан. Резултати и 

индикатори добро 

дефинисани. Комисија 

предлаже да се овај 

пројекат подржи у износу 

од 600.000,00 динара. 

34. Чачак Удружење медија и 

медијских радника, 

портал УММР 

„Медији – 

објективно или 

лично“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 562.500, 00 

динара. Подносилац је 

предложио суфинасирање 

у износу од 450.000,00 

динара. 

Удружење медија и 

медијских радника, 
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предлаже организацију 5 

седмичних трибина на 

којима ће учествовати 

представници медија, 

медијских удружења, 

представници локалне 

самоуправе, али и угледни 

грађани који су се нашли 

на мети „личноловке“. 

Резултати овог пројекта 

биће објављени за сајту 

УММР-а. Значај пројекта 

је детаљно образложен , 

циљ добро дефинисан као 

и примарне и секундарне 

циљне групе. Опис 

активности који је 

детаљно разрађен, уверава 

Комисију да ће пројекат 

бити реализован овако 

како је планиран. У 

буџетском делу, 

оперативни трошкови 

износе само 25.000 динара, 

а остало су персонални 

трошкови. Комисија 

предлаже да се пројекат 

атрактивног наслова 

„Медији – објективно или 

лично“ подржи са 

400.000,00 динара. 

Напомена: Председник 

Комисије изузет је из 

одлучиванја у овом 

пројекту. 

35. Чачак Привредно друштво 

“ГЗС“, Глас западне 

Србије  

„Чачак на 

раскршћу путева“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 1.875.000, 00 

динара. Подносилац је 

предложио суфинасирање 

у износу од 1.500.000,00 

динара. 

Глас западне Србије 

посредством пројекта 

„Чачак на раскршћу 

путева“ планирао је 10 

видео прилога и 10 

новинарских текстова за 

портал. Апликант је добро 

и детаљно образложио 

пројекат, који има смисао 

и од јавног је интереса. 

Међутим Комисија је 
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одлучила да одбаци 

пројекат јер је Савет за 

штампу доставио допис у 

којем се наводи да је 

Комисија тог тела 

поменутом медију изрекла 

три јавне опомене. Сходно 

тој чињеници, Комисија 

предлаже да се пројекат не 

подржи. 

36. Чачак Привредно друштво 

“ГЗС“ДОО Агропресс 

 

„Плодна моравска 

земља“ 

Комплетна документација 

достављена је у 

предвиђеном року. Укупна 

вредност пројекта је 

1.500.000,00 динара. 

Подносилац је аплицирао 

за суфинансирање у 

износу од 1.200.000,00 

динара, што не прелази 80 

посто средстава и у складу 

је са условима јавног 

позива. Тема пројекта је 

плодна моравска земља 

кроз воћарску и 

повртарску производњу, са 

перспективама уз нагласак 

на удруживање, промене 

сортних листи, коришћење 

подстицајних средстава. 

Сврха пројекта је 

истраживање стања у 

пољопривредној 

производњи са посебним 

освртом на воћарску и 

повртарску, пласман 

нових достигнућа итд.Циљ 

и циљне групе су добро 

дефинисани. Уочава се  

истраживачки рад у вези 

са потенцијалима везаним 

за тему пројекта. 

Предвиђено је 30 

медијских садржаја који ће 

бити објављени на порталу 

Агропресс који има велику 

читаност. Опис 

активности је детаљно 

разрађен. Ипак, у 

буџетском делу пројекат је 

предимензиониран, те 

Комисија предлаже да се 

подржи у износу од  

600.000,00 динара. Зато је 

потребно да апликант 

достави ревидирани буџет 



 29 

пројекта.  

37. Пријевор Снимање и издавање 

звучних записа и 

музике КУМИНЕС 

Пријевор, Звуци Србије 

 

„Народна песма- 

историја 

садашњост и 

будућност“ 

Комплетна документација 

достављена је у 

предвиђеном року. Укупна 

вредност пројекта је 

950.000,00 динара. 

Подносилац је аплицирао 

за суфинансирање у 

износу од 760.000,00 

динара. Сврха овог 

пројекта је враћање старих 

вредности у виду народног 

песничког стваралаштва 

на позорницу. То ће се 

постићи производњом 30 

медијских садржаја у 

форми прилога, текстова и 

фотографија. Произведени 

медијски садржаји биће 

објављени на порталу 

„Звуци Србије“. Апликант 

је детаљно разрадио 

активности које ће довести 

до реализације пројекта 

али је предимензионирао 

буџет у делу персоналних 

трошкова. Комисија 

предлаже да се пројекат 

подржи у износу од  

250.000,00 динара, и да 

апликант у предвиђеном 

року достави ревидирани 

буџет пројекта.  

38. Чачак Делатност новинских 

агенција „Ин-

медиа.нет“, Регионална 

информативна 

новинска агенција 

РИНА,  

„Чачак – 

привредни центар 

Моравичког 

округа: Страни и 

домаћи 

инвеститори 

бирају град на 

Морави за своје 

пословање“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

стигла у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 1.200.000,00 

динара. Подносилац је 

аплицирао за 

суфинансирање у износу 

од 960.000,00 динара, што 

је 80 посто од вредности 

пројекта и у складу је са 

условима дефинисаним у 

јавном позиву. Тема 

пројекта је свеобухватна и 

подразумева комплетну 

анализу свих привредних 

потенцијала града Чачка 

са акцентом на 

промоцијуи страних и 

домаћих инвестиција, али, 
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што је важно, и иновација 

које доводе до стварања 

повољније бизнис климе у 

Чачаку. Планирано је 25 

медијских садржаја чији је 

циљ добро 

дефинисан.Циљне групе 

су такође, добро 

дефинисане. Пројектне 

активности су детаљно 

разрађене, а резултати и 

индикатори резултата 

одлично постављени. 

Комисија предлаже да се 

предложене  пројектне 

активности подрже са 

550.000,00 динара. 

39. Чачак Студио за фото, видео 

и пост продукцију „4н 

студио“, 4Н,  

„Наш дан- живот 

ОСИ на сеоском 

подручју града 

Чачка“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

стигла у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 700.000,00 

динара. Средства за које је 

аплицирао подносилац 

износе 560.000,00 хиљада 

динара, што не прелази 80 

посто и у складу је са 

јавним позивом.  У опису 

пројекта наведено је да се 

планира презентација 

живота и положаја 

инвалидних лица из 

руралних делова Чачка уз  

поређење са животом и 

могућностима у градској 

средини. Пројекат је 

темењито и озбиљно 

разрађен и улива поверење 

да ће тако и бити 

релизован.  Пројектом је 

планирано пет прилога, са 

преводом на знаковни 

језик и још 5 независних 

новинарских текстова. 

Циљ пројекта је 

информисање јавности о 

животу и препрекама на 

које наилазе ОСИ у 

руралним срединама како 

би се смањила 

дискриминација и 

информисало о њиховим 

недаћама. Циљне групе су 

јасно дефинисане, као и 

активности. За 
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суфинансирање овог 

пројекта додељена су 

средства у износу од 

450.000,00 динара.  

40. Чачак ДОО „Чворак“, Чворак 

вести и Тв Телемарк 

“Да старост буде 

лепа“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 470.000,00. 

Подносилац је предложио 

суфинасирање пројекта у 

износу од 305.000,00 

динара. Планира се 

реализација новинских 

текстова који ће се 

тематски бавити 

проблемом отуђености, 

изолације, стереотипним 

схватањима старости. Циљ 

је добро дефинисан. 

Циљне групе такође. 

Резултати и индикатори 

недовољно разрађени. 

Медијски садржаји биће 

објављени  у интернет 

издању Чворак вести и у 

оквиру три емисије 

Телемарк програма.   

Комисија предлаже  

средства у износу од 

100.000,00 динара. 

Подносилац је у обавези 

да достави ревидирани 

буџет пројекта. 

41. Чачак ДОО Све на длану, Б 

ТВ и Тв Галаксија 32,  

 

„Најважнија 

споредна ствар на 

свету“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла је у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 1.510.000,00. 

Подносилац је предложио 

суфинасирање пројекта у 

износу од 750.000,00 

динара. Иако је тема 

пројекта и једна од 

оригиналнијих на овом 

конкурсу, опис пројекта 

формално није исправно 

дат, има више редова него 

што треба, циљ уопштен, 

као и примарна циљна 

група. Комисија предлаже 

да се пројекат не подржи.  

42. Чачак Студио за видео 

продукцију „Ганис 

032“, Б Тв канал, ТВ 

„ТВ емисија МО 

спорт“ 

Документација је 

комплетна и пристигла у 

траженом року. Вредност 
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Галаксија 32 и СОС 

канал  

 

пројекта је 666.400,00 

динара. Подносилац је 

аплицирао за 396.000,00 

динара. Пројектом је 

предвиђена продукција 

информативног серијала 

од најмање 4 тв емисије са 

циљем афирмације спорта 

од локалног, регионалног 

и републичког значаја, као 

и промоцију здравих 

стилова живота и 

спортског стваралаштва 

код младих посредством 

информисања о протеклим 

и будућим спортским 

догађајима из локалне 

средине. Емитовање 

садржаја предвиђено је на 

програму Тв Галаксија, Б 

ТВ и СОС канал.  Циљ, 

као и примарне и 

секундарне циљне групе 

су добро дефинисане. 

Активности су концизне и 

јасне. Резултати и 

индикатори тачно 

дефинисани. Пројекат је 

одржив. Предлажемо да 

буде суфинансиран са 

150.000,00 динара, те је 

апликант дужан да достави 

ревидирани буџет. 

43. Чачак ДОО „Озон медиа“, 

Чачанске новине,  

„Лични пратиоци“  

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

стигла у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 731.950,00. 

Подносилац је предложио 

суфинансирање у износу 

од 580.750,00 динара. Тема 

пројекта су лични 

пратиоци деце са 

сметњама у развоју. Сврха 

пројекта је да се грађани-

ке Чачка информишу о 

начину функционисања 

ове службе као и 

потешкоћама са којима се 

ови људи и њихови 

клијенти сусрећу 

свакодневно. За ту намену, 

пројектом су планирана 14 

медијска садржаја , 

односно новинских 
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текстова  различитих 

жанрова, од интервјуа, 

чланка до репортажа, 

извештаја и вести. Значај и 

циљ пројекта су прецизно 

дати, као и циљне групе. 

Активности на пројекту се 

поклапају са графиконом и 

прецизно су планиране. 

Резултати и индикатори, 

такође. Оперативни 

трошкови буџета нису 

оптерећујући, али је 

потребно кориговати 

буџет у погледу 

персоналних трошкова. 

Комисија предлаже да се 

пројекат „Лични 

пратиоци“ суфинансира у 

износу од 250.000,00 

динара. Неопходно је да 

апликант достави 

ревидирани буџет 

пројекта.  

44. Чачак ДОО „Озон медиа“, 

портал Озон Пресс,  

 

„Чачанско женско 

предузетништво – 

економско, 

социјално и 

друштвено 

оснаживање жена“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 690.544,00. 

Подносилац је предложио 

суфинасирање 529.850,00 

динара. Пројектом је 

предвиђена продукција и 

објава 20 тематских 

текстова о чачанском 

женском предузетништву. 

Посебни акценат апликант 

ставља на економско, 

социјално и друштвено 

оснаживање жена. Тема 

оригинална и актуелна. 

Опис значаја пројекта 

уверава у оправданост 

циља који је добро 

дефинисан.    

Пројектне активности су 

могле бити мало 

детаљније разрађене, али 

то не умањује вредност 

пројекта. Резултати и 

индикатори прецизно 

дефинисани.  Пројекат је 

одржив у потпуности. С 

обзиром на изнете 

чињенице, Комисија 
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предлаже да се пројекат 

подржи у износу од 

300.000,00 динара. 

Неопходно је доставити 

ревидирани буџет.   

45. Горњи 

Милановац 

ДОО Televizija GM plus 

cable, ТВ ГМ плус 

 

„Женско 

предузетништво у 

Моравичком 

округу“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

стигла у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 1.400.000,00 

динара. Подносилац је 

предложио 

суфинансирање у износу 

од 700.000,00 што је  50 % 

од вредности пројекта, и 

што не прелази износе 

који су утврђени јавним 

позивом. Пројектом је 

предвиђена продукција 20 

медијских садржаја ( 10 тв 

емисија  и 10 тв пакета о 

женском предузетништву 

Моравичког округа. Циљ 

пројекта је добро 

дефинисан као и примарне 

и секундарне циљне групе. 

Активности  су темељно и 

детаљно образложене. 

Резултати и индикатори 

добро одређени. По оцени 

Комисије, пројекат је 

одржив. Међутим, у 

персоналном делу,буџет је 

предимензиониран. За 

реализацију овог пројекта, 

Комисија предлаже 

суфинансирање у износу 

од 400.000,00 динара. 

Подносилац је у обавези 

да достави ревидирани 

буџет пројекта. 

46. Чачак Кинематографија и 

видео производња 

„Агро караван ср 

продукција“, Б ТВ,  

 

„Агрокараван – 

Чачак Западно 

Поморавље“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

стигла у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 1.033.000,00 

динара. Подносилац је 

предложио 

суфинансирање у износу 

од 502.000,00 динара. 

„Агрокараван – Чачак 

Западно Поморавље“ 

подразумева промоцију 

агропотенцијала чачанског 

краја са посебним 
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акцентом на младе 

пољопривреднике. 

Медијски садржај ће бити 

колажног типа, састављен 

од прилога, разговора, 

интервјуа и најава. Циљ 

пројекта је дефинисан као 

медијска промоција 

успешних 

пољопривредних 

газдинстава и 

информисање о 

различитим аспектима 

пољопривредне 

производње. Циљне групе 

су прецизне, а опис 

активности на пројекту 

детаљно разрађен. 

Одрживост добра, те 

Комисија предлаже да се 

пројекат подржи са    

350.000,00 динара. 

Апликант треба да достави 

у предвиђеном року, 

ревидирани буџет 

пројекта.  

47. Београд Publik media 

Communications DOO 

Београд, Лучани Инфо 

„Органска 

пољопривреда – 

Пут ка очувању 

агроекосистема и 

производње здраве 

хране“  

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

пристигла у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 420.000,00 

динара. Подносилац је 

предложио 

суфинансирање у износу 

од 320.000,00 динара. Тема 

пројекта треба да 

допринесе подизању 

информисаности циљне 

групе о значају органске 

производње. Значај је 

недовољно разрађен. 

Резултати и индикатори 

резултата непрецизни и 

уопштени. Комисија 

предлаже да се пројекат не 

подржи.  

48. Београд Синдикат новинара 

Србије, сајт СИНОС  

„Живот са ковидом 

19-

професионалним 

информисањем 

против вируса“ 

 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 462.000,00 

динара. Подносилац је 

предложио 

суфинансирање у износу 

од 368.000,00 динара. Тема 
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пројекта исувише 

уопштена и указује на 

типичне синдикалне 

активности. Циљ пројекта 

је прешироко дефинисан и 

не указује да ће се 

реализацијом овог 

пројекта остварити јавни 

интерес у јавном 

информисању грађана –ки 

Чачка, који је предвиђен 

Конкурсом за 

суфинансирање пројекта. 

Опис пројектних 

активности недовољан. 

Комисија предлаже 

локалној самоуправи да 

предложени пројекат 

финансијски не подржи. 

49. Шабац Производња 

телевизијског програма 

Кадар Шабац, 50 

регионалних тв станица 

 

„ Србија у кадру – 

Чачак у кадру“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

достављена у траженом 

року. Укупна вредност 

пројекта је 410.500,00 

динара. Подносилац је 

предложио 

суфинансирање у износу 

од 200.000,00 динара. Тема 

пројекта су природне 

лепоте, традиција, обичаји 

и друге нематеријслне 

културне баштине на 

териотирији града Чачка, 

али и значај 

инфраструктурних 

пројеката и инвестиција за 

развој туризма, али и 

целог Чачка. Пројектом је 

планирано да се у року од 

месец дана сниме 2 

репортаже „Србија у кадру 

– Чачак у кадру“ и да се 

свака репортажа емитује 

на 50 локалних телевизија. 

Кроз значај пројекта и 

детаљно разрађене 

пројектне активности, и уз 

добро постављене 

резултате и индикаторе 

резултата, Комисија је 

уверена да ће пројекат 

бити реализован онако 

како је планирано. Буџет је 

реалан у делу персоналних 

трошкова и Комисија 
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предлаже да се подржи у 

износу од  150.000,00 

динара. Апликант треба да 

достави ревидирани буџет 

пројекта.  

50. Београд  DОО Tv super-sat 

communication Beograd, 

Моравички.рс  

 

„ Културно 

богатство Чачка“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

стигла у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 718.000,00 

динара. Подносилац је 

предложио 

суфинансирање у износу 

од 574.000,00 динара. 

У оквиру овог пројекта 

апликант ће произвести 15 

медијских садржаја 

информативног, 

репортажног и 

документарног жанра, до 

1000 карактера по 

садржају у којима ће 

разрађивати теме из 

кутурно – историјског 

наслеђа Чачка. Циљ 

пројекта је солидно 

одређен, циљне групе 

такође. Активности које ће 

довести до реализације 

овог пројекта су добро 

разрађене. Буџет је у делу 

оперативних трошкова 

предимензиониран, док су 

персонални трошкови 

добро приказани. 

Комисија предлаже да се 

пројекат „ Културно 

богатство Чачка“ подржи 

са 150.000,00 динара. 

Неопходно је да апликант 

достави ревидирани буџет 

пројекта у предвиђеном 

року.  

51. Београд DOO In network solution 

Београд, Радио 96  

 

„Фабрика за 

пречишћавање 

отпадних вода за 

здраву животну 

средину“ 

Документација 

подносиоца је комплетна и 

стигла у предвиђеном 

року. Укупна вредност 

пројекта је 2.343.000,00 

динара. Подносилац је 

предложио 

суфинансирање у износу 

од 1.865.000,00 динара. 

„Фабрика за 

пречишћавање отпадних 

вода за здраву животну 
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средину“, подразумева 

производњу 20 медијских 

садржаја ингормативног, 

колажног типа у виду 

интервјуа, радио прилога, 

који ће бити емитовани на 

радио станици Радио 96 

Чачак.Тема пројекта је 

загађење животне средине 

испуштањем отпадних 

вода у реке на подручју 

Чачка. Циљ је 

информисати житеље овог 

града и околине о теми 

пројекта и допринети већој 

информисаности о мерама 

и активностима које град 

спроводи у циљу 

решавања тог озбиљног 

проблема. Комисија 

предлаже апликанту да 

више пажње обрати у 

дефинисању резултата и 

индикатора резултата у 

пројекту и сматра да је 

буџет предимензиониран. 

Нарочито у оперативном 

делу буџета треба 

ревидирати трошкове ( на 

пример, редитељска 

концепција). Комисија 

предлаже да се овај 

пројекат подржи  у износу 

од 200.000,00 динара. 

Неопходно је да апликант 

достави ревидирани буџет.  
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KOMI4CI4JA:

A.neu Poruanzn,



 

З А П И С Н И К 

 

са седнице Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања,  

одржане 4. децембра 2020. године са почетком у 13 часова у сали Градског већа града Чачка  

  

  

 

 

 

Седници присуствују сви чланови Комисије: Алем Ровчанин, Слађана Остојић и 

Љубица Здравковић Џонов. 

 

 

 

 

Комисија може да ради, јер на седници Комисије постоји кворум за рад и пуноважно 

одлучивање. 

 

 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

 

 

1. Избор председника Комисије  

 

2. Разматрање приспелих пријава на конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града 

Чачка  у 2020. години 

 

 

 

 

 

 

ПРВА ТАЧКА:    Избор Председника Комисије 

 

 

У складу са чланом 22. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), 

чланови Комисије су једногласно изабрали Алема Ровчанина за председника Комисије.  

 

 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: Разматрање приспелих пријава на конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  у 2020. 

години 

 

У складу са чланом 22. став 7. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), 

председнику и члановима Комисије су предати сви благовремено пристигли пројекти. 
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Свим члановима Комисије је у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017), достављен записник о испуњености услова за учешће на конкурсу.  

 

Поред тога, у циљу утврђивања испуњености услова утврђених чланом 13. став 2. 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), Комисији ће електронским путем бити 

достављено мишљење Градске управе за финансије о исправности финансијске документације 

коју су корисници средстава у 2018. години доставили у складу са Правилником, као и 

мишљење Помоћника градоначелника за друштвене делатности у вези поднетих наративних 

извештаја. 

 

 У циљу утврђивања испуњености критеријума утврђених чланом 18. став 3. Правилника 

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 

(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), Градска управа за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа је затражила од Регулаторног тела за електронске медије и 

Савета за штампу податке о томе да ли су да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране 

државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због 

кршења професионалних и етичких стандарда. Регулаторно тело за електронске медије и Савет 

за штампу су доставили тражене податке. 

 

 Свим члановима Комисије је у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017), у периоду 25-26. новембар 2020. године достављено: 

 

- јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. години број 06-

143/2020-III од 13. октобра 2020. године; 

- поднети пројекти на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета града Чачка за 2020. 

годину за остваривање јавног интереса у области јавног информисања; 

- мишљење Националног савета руске националне мањине у вези пројекта Удружења 

„Мултикултура Србије“ Крушевац; 

- допис Регулаторног тела за електронске медије број 03-2052/20-1 од 13.11.2020. године; 

- допис Савета за штампу од 16.11.2020. године; 

- записник о испуњености услова за учешће на конкурсу; 

- мишљење Помоћника градоначелника за друштвене делатности у вези поднетих наративних 

извештаја од 16.03.2020. године и 15.10.2020. године (заменик градоначелника); 

- мишљења Градске управе за финансије о исправности финансијске документације коју су 

корисници средстава у 2019. години доставили у складу са Правилником од 13.05.2020. године, 

25.05.2020. године, 24.09.2020. године (два дописа), 12.10.2020. године. 

- табеларни преглед подносилаца пројеката (нису достављени пројекти подносилаца под 

редним бројем 5, 14, 26 и 37, јер чланови Комисије нису упутили захтев за достављање 

наведених пројеката, у складу са чланом 18. Правилника) 

 

 

              У складу са чланом 22. став 5. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), 

чланови Комисије, након увида у конкурсну  документацију, су дали писану изјаву да нису у 

сукобу интереса  и да не обављају јавну функцију. 
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Након разматрања достављених пројеката, Комисија се изјаснила на следећи начин: 

 

 

 

 

 

редни 

број 

 

 

Подносилац 

 

медиј 

 

 

пројекат 

 

 

предлог 

    гласање 

за 

п
р

о
ти

в
 

у
зд

р
ж

ан
и

 

1.  
ДОО „Ивањички 

радио“ Ивањица 
ивањица инфо 

Имам нешто важно 

да ти кажем 
одбијено 3   

2.  
ДОО „Ивањички 

радио“ Ивањица 
ивањички радио Наша прича о Чачку одбијено 3   

3.  
Удружење 

„Мултикултура 

Србије“ Крушевац 

новости дана 

Прошлост, 

садашњост и 

будућност Руса у 

Чачку 

одбијено 3   

4.  
Удружење „Пулс 

медија“ Чачак 

 

Медиа портал 

 

Чачак на длану од 

јутра до мрака 
400.000,00 3   

5.  
Удружење Савез 

Срба из региона 

Београд 

 

Српско коло 

 

Српско коло Чачак одбачено 3   

6.  
Удружење „Еко 

задруга“ Чачак 
Екозадруга.рс 

Будућност је у 

органској 

производњи 

250.000,00 3   

7.  
ДОО „ЧА МТВ 

телевизија“ Чачак 

 

Моја Тв 

 

Њихова будућност 

зависи само од нас – 

сачувајмо нашу 

децу 

250.000,00 3   

8.  
Удружење Унија 

младих Чачак 
Директ 

Млади као пример 

младима 
100.000,00 3   

9.  
ДОО „Alo media 

system“ Београд 
Аlo! 

Упознај Србију - 

Чачак 
одбијено 3   

10.  
Веб портали 

„Кабларнет“ Чачак 
Кабларнет Нова нормалност 200.000,00 3   

11.  
ДОО „Конзум лав“  

Ужице 
ТВ Лав+ 

Одржива 

пољопривреда града 

Чачка 

3.300.000,00 3   

12.  
ДОО „Конзум лав“  

Ужице 

Информативни 

портал 

www.infopress.rs 

Чачак на длану 200.000,00 3   

13.  
ДОО „Matrix 

media“ Чачак 

 

Б ТВ 

 
Млада страна града 300.000,00 3   

14.  
ДОО „Радио Јавор“ 

Ивањица 
Радио Јавор 

Слушајмо једни 

друге 
одбачено 3   

15.  
Удружење 

„Рефлектор“ Чачак 
Рефлектор 

Превенцијом до 

здравља 
300.000,00 3   

16.  
ДОО „Студио М“ 

Чачак 
Радио Џенарика У чачанском атару 400.000,00 3   

17.  Веб портали Марина Трмчић пр Култура сећања – 200.000,00 3   
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“Пресслидер”  

Чачак 

веб портали 

Пресслидер Чачак 

сећањем против 

заборава 

18.  

Студио за видео 

продукцију и 

фотографске 

услуге „Бус плус“ 

Чачак 

епицентар прес 
Младост је супер – 

искористи је! 
200.000,00 3   

19.  
ДОО „Студио 

Џокер“ Чачак 
Радио Џокер Дрога, НЕ! 300.000,00 3   

20.  
ДОО „Radio 

Xanadu“ Чачак 

Радио Клик ФМ 032 

100,8mhz 

Предузетништво из 

женског угла 
150.000,00 3   

21.  
ДОО „Чачански 

глас“ Чачак 
Ча глас 

Они су будућност 

Чачка, заслужују 

шансу 

300.000,00 3   

22.  
ДОО „Чачански 

глас“ Чачак 
Чачански глас 

Фер плеј са 

природом 
400.000,00 3   

23.  

Агенција за 

изнајмљивање 

радио, телевизијске 

и 

телекомуникационе 

опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

ТВ Галаксија 32 

 

ОШ „Милица 

Павловић“, школа 

са традицијом 

300.000,00 3   

24.  
ДОО „Инфо 24 

медиа“Београд 

 

ТВ Инфо 24 

ТВ Инфо 24 плус 

ТВ Студио Б 

Тајне Народног 

музеја у Чачку 
150.000,00 3   

25.  
Телевизија 

„Галаксија 32“ 

ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 32 
ТВ информатор – 

реч више 
2.700.000,00 3   

26.  
ДОО „Радио 

Пожега“ Пожега 
Радио Пожега Чачак три плус одбачено 3   

27.  

Агенција за 

производњу аудио-

визуелних 

производа „AVN + 

production“ Чачак 

 

ТВ Галаксија 32 

Б ТВ 

 

Чачанске 

планинарске стазе 
300.000,00 3   

28.  

Кинематографија и 

видео производња 

„Агро јасик  

продукција“ Чачак 

ТВ Галаксија 32 

 

Документарни филм 

„Жика Макс – 

утицајни чачански 

вајар“, 

250.000,00 3   

29.  
Кинематографија и 

видео производња 

„Алвес“ Чачак 

Б ТВ 

 

Геодиверзитет и 

предеоне вредности 

Овчарско-кабларске 

клисуре 

одбијено 3   

30.  

Кинематографија и 

видео производња 

„Агро антена“ 

Чачак 

Б ТВ 

 

ТВ серијал 

Инклузивним 

образовањем до 

једнаких шанси 

200.000,00 3   

31.  
ДОО „Adria media 

group“ Београд 
еспресо 

Чачак – изазови 

пандемије 
150.000,00 3   

32.  
ДОО „Mondo inc“ 

Београд 
мондо 

Чачак – 

актуелности! 
100.000,00 3   

33.  АД „Новости“ Вечерње новости Ауто-путевима до 100.000,00 2   
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Београд привредног чуда 

34.  
Новинска агенција 

„МНА“ Чачак 

Новинска агенција 

МНА 

 

Глас за једнакост одбачено 3   

35.  
ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 

Телевизија 

Телемарк 

 

 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света пољопривреде 

- Време за семе 

3.126.000,00 3   

36.  
ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 
Регионалневести.нет 

Гласније о младима 

у спорту 
474.000,00 3   

37.  
Удружење 

„Чачанке“ Чачак 
Чачанке Чачанке одбачено 3   

38.  

Центар за 

информисање, 

културу и развој 

демократије 

„Директива“ Чачак 

Морава инфо 

Значај и улога 

локалних удружења 

особа са 

инвалидитетом 

600.000,00 3   

39.  
Удружење медија и 

медијских радника 
уммр 

Медији – 

објективно или 

лично 

400.000,00 2   

40.  
Привредно 

друштво “ГЗС“ 

Чачак Чачак 

Глас западне Србије 
Чачак на раскршћу 

путева 
одбијено 3   

41.  
Привредно 

друштво “ГЗС“ 

Чачак Чачак 

Агропресс 
Плодна моравска 

земља 
600.000,00 3   

42.  

Снимање и 

издавање звучних 

записа и музике 

“Куминес“ 

Пријевор 

Звуци Србије 

Народна песма – 

историја садашњост 

и будућност 

250.000,00 3   

43.  

Делатност 

новинских агенција 

„Ин-медиа.нет“ 

Чачак 

регионална 

информативна 

новинска агенција 

рина 

Чачак – привредни 

центар Моравичког 

округа:страни и 

домаћи инвеститори 

бирају град на 

Морави за своје 

пословање 

550.000,00 3   

44.  

Студио за фото, 

видео и пост 

продукцију „4н 

студио“ Чачак 

4Н 

Наш дан – живот 

ОСИ на сеоском 

подручју града 

Чачка 

450.000,00 3   

45.  
ДОО „Чворак“ 

Чачак 
Чворак вести 

Да старост буде 

лепа 
100.000,00 3   

46.  
ДОО „Све на 

длану“ Чачак 
БТВ 

Најважнија 

споредна ствар на 

свету – ТВ серијал 

одбијено 3   

47.  
Студио за видео 

продукцију „Ганис 

032“ Чачак 

Б ТВ 
ТВ емисија МО 

спорт 
150.000,00 3   

48.  
ДОО „Озон медиа“ 

Чачак 
Чачанске новине Лични пратиоци 250.000,00 3   

49.  
ДОО „Озон медиа“ 

Чачак 
Ozon press 

Чачанско женско 

предузетништво – 
300.000,00 3   
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економско, 

социјално и 

друштвено 

оснаживање жена 

50.  
ДОО “Televizija 

GM plus cable“ 

Горњи Милановац 

ТВ ГМ плус 

Женско 

предузетништво у 

Моравичком округу 

400.000,00 3   

51.  

Кинематографија и 

видео производња 

„Агро караван ср 

продукција“ Чачак 

Б ТВ 

 

Агрокараван – 

Чачак западно 

поморавље 

350.000,00 3   

52.  
ДОО “Public media 

communications“ 

Београд 

Лучани инфо 

Органска 

пољопривреда – пут 

ка очувању 

агроекосистема и 

производње здраве 

хране 

одбијено 3   

53.  
Синдикат новинара 

Србије 
СИНОС 

Живот са ковидом 

19 – 

професионалним 

информисањем 

против вируса 

одбијено 3   

54.  

Производња 

телевизијског 

програма „Кадар“ 

Шабац 

ТВ Галаксија 32 
Србија у кадру – 

Чачак у кадру 
150.000,00 3   

55.  
ДОО „TV super sat 

communication“ 

Београд 

инфо 24 медиа 

моравички рс 

Културно богатство 

Чачка 
150.000,00 3   

56.  
ДОО „In network 

solution“Београд 

 

Радио 96 

Фабрика за 

пречишћавање 

отпадних вода за 

здраву животну 

средину 

200.000,00 3   

 

 

 

 

 

Алем Ровчанин, председник Комисије, није учествовао у разматрању и гласању за пројекте 

поднoсилаца под редним бројем 33 (АД „Новости“ Београд) и 39 (Удружење медија и 

медијских радника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I

39

KOMI,ICI,IJA:

t



 
 
 
 

 

UPITNIK 

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka je dobio podršku za projekat 
''Osobe sa invaliditetom – građani reporteri u kriznim situacijama'' čiji je cilj 
aktivno učešče OSI u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja i 
proizvodnji medijskih sadržaja koji će doprineti objektivnom i na činjenicama 
zasnovanom informisanju o njihovom položaju, kako u svakodnevnom životu, 
tako i u kriznim situacijama (Covid 19). 

Imajući u vidu da su stavovi i mišljenja, pre svega osoba sa invaliditetom, 
izuzetno značajna za pokretanje promena u ovoj oblasti, najljubaznije Vas 
molimo da popunite ovaj upitnik. 

 

 

POL  

o  Muško 

o  Žensko 

o  Ostalo:  

 

Koliko imate godina?  

o  18 – 30 

o  31 – 45 

o  46 – 60 

o  više od 60 

o  Ostalo:  

 

Od kada ste osoba sa invaliditetom? 

o  od rođenja 

o  poslednjih 5 godina 

o  poslednjih 10 godina 

o  poslednjih 20 godina 

o  Ostalo:  

 



 
 
 
 

 

Koji je stepen Vaše stručne spreme? 

o  Osnovna škola 

o  Srednja škola 

o  Viša stručna sprema 

o  Visoka stručna sprema 

o  Magistratura/Doktorat 

o  Ostalo:  

Da li ste zaposleni? 

o  Da, u privatnom sektoru 

o  Da, u javnom sektoru 

o  Nisam zaposlen/na 

o  U penziji 

o  Ostalo:  

Kako se informišete - (zaokružiti do tri odgovora): 

o  Nacionalne radio i TV stanice 

o  Nacionalna štampa (dnevna i/ili nedeljna) 

o  Internet portali nacionalnih medija 

o  Lokalne radio i TV stanice 

o  Lokalna štampa 

o  Lokalni internet portali 

o  Društvene mreže 

o  Ostalo:  

Koliko ste upoznati sa konceptom javnog interesa u oblasti javnog 
informisanja? 

o  nimalo 

o  pomalo 

o  osrednje 

o  prilično 

o  u potpunosti 

o  Ostalo:  



 
 
 
 

 

Koliko je lokalna vlast učinila da upozna građane sa konceptom javnog 
interesa u medijima i projektnim sufinansiranjem medija? 

o  nimalo 

o  pomalo 

o  osrednje 

o  prilično 

o  u potpunosti 

o  ne znam 

o  Ostalo:  

Kako lokalni mediji izveštavaju o temama od interesa za građane? 

o  loše 

o  osrednje 

o  dobro 

o  odlično 

o  Ostalo:  

U čijem interesu dominantno izveštavaju lokalni mediji: 

o  Građana/ki 

o  Vlasti 

o  Političara uopšte 

o  Kompanija i privrednika 

o  Estrade 

o  Neke druge grupe 

o  Ostalo:  

 

Koliko su osobe sa invaliditetom prisutne u medijima? 

o  Veoma malo 

o  Nedovoljno 

o  Dovoljno 

o  Ostalo:  

 



 
 
 
 

 

Kako ocenjujete pristup novinara kada izveštavaju o osobama sa 
invaliditetom? 

o  Senzacionalistički 

o  Patetično 

o  Diskriminatorno 

o  Realno ( u smislu baš kako treba) 

o  Ostalo:  

 

Koje su tematske oblasti koje želite da budu prisutnije u medijima? 

___________________________________________________________ 

 

Da li bi osobe sa invaliditetom trebalo aktivno da učestvuju u kreiranju 
medijskih sadržaja? * 

o  DA 

o  NE 

o  Ne znam 

Kako ocenjujete saradnju medija i organizacija osoba sa invaliditetom 
(ocene od 1 – 5)? 

 
1 2 3 4 5 

 

       

Kako povećati vidljivost osoba sa invaliditetom u medijima? 

o  Edukacijom novinara/ki za izveštavanje o OSI 

o  Sufinansiranjem medijskih projekata namenjenih OSI 

o  Većim angažovanjem OSI 

o  Ostalo:  
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